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1. Esittely

1.A. Menetelmän periaate

Maxwell® Clinical Sample Concentrator (CSC) Instrument -laite(a) puhdistaa nukleiinihapon 
automatisoidusti erilaisista kliinisistä näytetyypeistä. Maxwell® CSC Instrument on tarkoitettu vain 
ammattikäyttöön. Puhdistusmenetelmissä ensisijaisena erotteluperiaatteena käytetään näytteen lyysiä ja 
sitomista paramagneettisiin hiukkasiin. Yhdellä ajolla voidaan preparoida enintään 16 näytettä.

Maxwell® CSC Instrumentin automaattisesti suoritettavia vaiheita ovat mm:
• näytteen lyysi, kun läsnä on koostumukseltaan erityinen lyysipuskuri

• nukleiinihappojen sitominen paramagneettisiin hiukkasiin

• sitoutuneiden kohdemolekyylien pesu pois solun muista osista

• tuotteen eluutio.

Laitetta ohjataan tablettitietokoneeseen asennetun graafisen käyttöliittymän avulla. Maxwell® CSC 
Instrument pystyy tallentamaan ja raportoimaan näytteiden seurantatietoja ja ajotietoja. Maxwell® CSC 
Instrumentin mukana tulee viivakoodinlukija, jota käytetään menetelmäajojen käynnistämiseen ja 
näytteiden sekä reagenssien viivakooditietojen lukemiseen. Maxwell® CSC Instrumentista saadaan laitteen 
toiminnasta kerättyjen tietojen raportit, jotka voidaan tulostaa ja viedä järjestelmänvalvojan määrittämään 
tallennuspaikkaan tai USB-asemaan ja siirtää erilliseen tietokoneeseen. Käyttäjä aloittaa ajon lukemalla 
käsiteltävän reagenssikitin viivakoodin, joka valitsee ajoa varten sopivan protokollan. Näytteen 
seurantatietojen antamisen jälkeen käyttäjä noudattaa Maxwell® CSC -kitille suositeltua protokollaa ja 
valmistelee laitteen näytealustan ohjeiden mukaan. Kasetit asetetaan laitteeseen, ja menetelmä suoritetaan 
automaattisesti. Laitteen käyttö ei vaadi erityistä koulutusta. Koulutusta on kuitenkin saatavilla osana 
erikseen tarjottavaa toiminnan arviointia (katso kohta 12.B).

1.B. Tuotteen suunniteltu tarkoitus/käyttötarkoitus

Maxwell® CSC Instrument on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Maxwell® CSC -reagenssikittien kanssa in 
vitro -diagnostisena (IVD) lääketieteellisenä laitteena, jonka avulla ihmiskehosta otettujen näytteiden 
nukleiinihappoja voidaan eristää automaattisesti. Näytteen tyyppi määräytyy käytettävän Maxwell® CSC 
-reagenssikitin perusteella. Maxwell® CSC Instrumentilla eristetty nukleiinihappo soveltuu suoraan 
alavirran analyysiin normaaleja monistusmenetelmiä käyttäen. Kyseisiä menetelmiä ovat mm. erilaiset 
diagnostisiin in vitro -tarkoituksiin tehtävät ihmisen polymeraasiketjureaktioiden (PCR) testit.

Maxwell® CSC Instrument on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Diagnostisia tuloksia, jotka on saatu 
käyttämällä tällä järjestelmällä puhdistettuja nukleiinihappoja, on tulkittava yhdessä muiden kliinisten tai 
laboratoriotietojen kanssa.
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1.C. Tuotteen käyttörajoitukset

Maxwell® CSC Instrument on saatavilla vain tietyissä maissa. 

Maxwell® CSC Instrument on tarkoitettu käytettäväksi vain Maxwell® CSC -reagenssikittien tai kunkin 
käytettävän Maxwell® CSC -reagenssikitin käyttötarkoituksessa ja tuotteen rajoituksissa määriteltyjen 
näytteiden kanssa, kun IVD-tila on käytössä.

Käyttäjän vastuulla on selvittää suorituskykyominaisuudet, joita tarvitaan alavirran diagnostiikkasovel-
luksissa. Asianmukaiset kontrollit on sisällytettävä kaikkiin alavirran diagnostiikkasovelluksiin, joissa 
käytetään Maxwell® CSC Instrumentilla puhdistettuja nukleiinihappoja.

1.D. Maxwell® CSC Instrumentin ominaisuudet
• toiminnaltaan helppokäyttöinen ja -huoltoinen järjestelmä

• vakioitu nukleiinihapponäytteiden valmistelutyönkulku

• kattava tekninen tuki

• tablettitietokoneella ohjattava järjestelmä

• raportointitoiminto

• mukana toimitettava viivakoodinlukija

• valmiiksi ohjelmoidut nukleiinihappojen puhdistusmenetelmät

• laitteen sanitaatiota helpottava UV-lamppu.

1.E. Maxwell® CSC Instrumentin tekniset tiedot

Käsittelyaika: välillä 40 ja 60 minuuttia (näytteen tyypin ja menetelmän mukaan) 

Näytteiden määrä: enintään 16

Paino: 24,2 lb (11 kg)

Mitat (L × S × K): 13 × 13,6 × 11,8 tuumaa (330,2 × 345,2 × 299,7 mm) 

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

Sulake: 250 VAC, 2,5 A, viivesulake (AC 250 V, T 2,5 AL, 5 × 20 mm)

UV-polttimo: keskimääräinen käyttöikä noin 6 000 tuntia, pituus 135,9 mm, halkaisija 
16 mm, 4 W, 0,17 A:n virta, 29 V, Spectral Peak F 253,7, UV-teho 0,9 W
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1.F. Tuotteen osat

TUOTE  CAT.#  

Maxwell® CSC Instrument  AS6000

Tarkoitettu in vitro -diagnostiseen käyttöön. Sisältö:

• 1 Maxwell® CSC Instrument
• 1 tablettitietokone, jossa valmiina Maxwell® CSC -käyttöliittymä
• 1 USB-kaapeli Maxwell® CSC Instrumentin tablettitietokoneeseen liittämistä varten
• 1 Maxwell® CSC -laitteen virtajohto
• 1 tablettitietokoneen virtajohto
• 1 Maxwell® CSC -näytealusta
• 1 UV-polttimo (asennettu)
• 1 viivakoodinlukija
• 1 tablettitietokoneen pidike
• 1 kirjoituspuikko
• 1 pika-aloitusopas
• 1 Maxwell® CSC Instrumentin USB-kortti

1.G. Tarkastus

Kun otat Maxwell® CSC Instrumentin vastaan, tarkasta pakkaus huolellisesti ja varmista, että kaikki osat 
ovat mukana ja että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos jokin osa on vahingoittunut, ota 
yhteyttä Promega Technical Services -yksikköön (sähköposti: techserv@promega.com). Vakio-osat on 
esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Maxwell® CSC Instrument. Kuvassa: näytealusta, virtajohdot, USB-kaapeli, tablettitietokone, 
tablettitietokoneen pidike sekä kirjoituspuikko ja viivakoodinlukija Maxwell® CSC Instrumenttia varten.
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Tablet PC Holder

USB Cable

Tablet PC

Stylus
Bar Code Reader

Power Cable
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1.H. Varotoimet

Tärkeät turvallisuusohjeet. Säilytä nämä ohjeet.

• Laitteeseen tehdyt muutokset, joita laitteen määräystenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole 
nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

• Laite on suunniteltu ja testattu CISPR 11:n luokan A mukaan. Kotiympäristössä se saattaa aiheuttaa 
radiotaajuisia häiriöitä, joiden vähentäminen voi edellyttää toimenpiteitä.

• Laitetta ei saa käyttää voimakkaiden sähkömagneettisten säteilylähteiden (esim. suojaamattomat 
intentionaaliset RF-lähteet) lähellä, koska nämä voivat häiritä sen toimintaa.

• Laitetta saa käyttää vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

• Laitteen virta on aina katkaistava ennen puhdistusta tai säännöllistä kunnossapitoa.

• Yksikköä ei saa purkaa.

• Varmista, että kasetit, eluutioputket ja männät ovat kunnolla asianmukaisilla asemillaan ja oikeassa 
asennossa. Muussa tapauksessa laite voi vahingoittua.

• Käytä vain Promegan toimittamia kasetteja, mäntiä ja eluutioputkia. Kasetteja, mäntiä tai eluutioputkia 
ei saa käyttää uudelleen.

• Käyttö muulla kuin Promegan määrittämällä tavalla saattaa heikentää laitteen suojauksia.

• Pidä kädet etäällä laitteen alustasta tämän liikkuessa sisään ja ulos laitteesta.

• Eluoinnin aikana alustan edessä oleva lämmitetty eluutiolohko kuumenee voimakkaasti. Ei saa koskea.

• Laitteen irrottamisen tai vaihtamisen yhteydessä vältä lihasvenähdykset tai selän vahingoittuminen 
käyttämällä nostolaitteita ja asianmukaista nostotekniikkaa.

• Kemiallisten ja biologisesti vaarallisten aineiden käytöstä johtuen laitteiston käyttöön voi liittyä vaaroja.

• Laitteen luukun saa avata ja sulkea vain Maxwell® CSC -ohjelmistolla. Älä väännä luukkua auki 
manuaalisesti tai ohita luukun anturia protokollan käytön aikana. Muussa tapauksessa protokollan 
suoritus keskeytyy.

• Laite on tarkoitettu mahdollisesti biovaarallisten materiaalien käsittelyyn. Käytä biologisesti vaarallisten 
materiaalien käsittelyn ja hävittämisen yhteydessä henkilökohtaisia suojavarusteita (mm. käsineitä, 
suojalaseja ja laboratoriotakkia).

• Älä yritä vaihtaa UV-lamppua. UV-lampun vaihtamiseen tarvitaan erikoistyökaluja. Jos UV-lamppu on 
vaihdettava, ota yhteyttä Promega Technical Services -yksikköön.

• Maxwell® CSC Instrumentin mukana toimitettuun tablettitietokoneeseen ei saa ladata lisäohjelmistoja. 
Lisäohjelmistot voivat hidastaa sovelluksen toimintaa.

!
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1.I. Turvallisuusmerkinnät

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

Turvallisuusmerkinnät

5294MA.eps

Vaara. Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

5295MA.eps

Varoitus. Henkilövahinkojen riski käyttäjälle tai laitteeseen tai 
lähiympäristöön kohdistuva turvallisuusriski.

Varoitus. Puristumisvaara.

Varoitus. Kuuma pinta. Palovammavaara.

64
22

M
A

Varoitus. Tartuntavaarallinen.

Varoitus. UV-valovaara. Älä katso suoraan UV-valoon.
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SYMBOLIEN SELITYKSET

Symbolit Selitys Symbolit Selitys

In vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettu lääkinnällinen laite

Valtuutettu edustaja

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

Sarjanumero Luettelonumero

Valmistaja
Conformité  
Européenne

Laitteen hävittämisen yhteydes-
sä ota yhteys Promegan 
paikallisedustajaan

Lue käyttöohjeet

Tärkeää

Tämä IVD-laite vastaa EMC-päästö- ja häiriönsietovaatimuksia IEC 61326-2-6:n mukaan.
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1.J. Ympäristövaatimukset (käyttö-, kuljetus- ja varastointiolosuhteet)

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

Lämpötila: +4 °C ja +50 °C välillä (kuljetus/varastointi), +15 °C ja +25 °C välillä (käyttö)

Kosteus: suhteellinen kosteus enintään 80 %, ei tiivistyvä

Käyttökorkeus 
merenpinnasta: < 2 000 metriä

Maxwell® CSC Instrument on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Pyyhi roiskeet välittömästi. Estä laitteen 
odotettavissa olevan käyttöiän lyheneminen asentamalla se paikkaan, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

• tukeva, tasainen alusta

• vähäinen pölyn määrä

• hyvä ilmankierto, ei alttiina suoralle auringonvalolle

• lähistöllä ei häiriöitä aiheuttavia sähkötehon lähteitä (esim. generaattoreita)

• ei suurta lämpötilan vaihtelua eikä korkeaa kosteutta

• helppo irrottaa virtalähteestä

• lähistöllä ei lämmönlähteitä

• etäällä syttyvistä kaasuista tai nesteistä

• etäällä muista sähköisesti herkistä laitteista

• Maxwell® CSC Instrument ja tablettitietokone on kytkettynä keskeytymättömään sähkönsyöttöön 
(UPS). Näin varmistetaan järjestelmän toiminnan jatkuminen sellaisten lyhyiden sähkökatkosten 
aikana, jotka muuten saattaisivat johtaa laitteen ajojen keskeytymiseen ja näytteiden menetykseen.

2. Laitteiston esittely

Kuva 2. Maxwell® CSC Instrument edestä.
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Kuva 3. Maxwell® CSC Instrument takaa. Laitteen takana on virtakytkin, virtajohdon liitin, laitteen ja 
tablettitietokoneen välinen USB-tietoliikenneportti ja kolme USB-lisäporttia oheislaitteita (esim. 
viivakoodinlukijaa) varten.

Kuva 4. Magneettiset koontiosat ja taso. Maxwell® CSC Instrumentin sisäiset laitteisto-osat. 
Kuvassa magneetti ja näytteiden käsittelyssä käytettävät mäntätangot samoin kuin taso ja sen päällä 
oleva näytealusta.
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3. Maxwell® CSC Instrumentin purkaminen pakkauksesta

Laitteen purkamiseen ja käyttökuntoon saattamiseen on syytä varata 10–15 minuuttia. Valitse paikka, jossa 
riittävästi tilaa siten, että näet ja tunnistat sisällön.

1. Avaa kuljetuslaatikko leikkaamalla laatikon läppien päällä olevat teipit.

2. Avaa läpät ja ota tarvikelaatikko ulos pakkauksesta (kuva 5).

Kuva 5. Tarvikelaatikko.

3. Poista päällä oleva pakkausmateriaali ja ota laite varovaisesti laatikosta (kuva 6). 

Kuva 6. Poista päällä oleva pakkausmateriaali.

4. Aseta laite tasaiselle tukevalle alustalle. Jätä laitteen eteen vähintään 7,5 tuumaa (19 cm) vapaata tilaa, 
jolloin sen luukku pääsee esteettä avautumaan.

5. Poista laite muovipussista.

   Säilytä pakkausmateriaalit siltä varalta, että laite joudutaan myöhemmin palauttamaan huoltoa tai 
korjausta varten.
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4. Maxwell® CSC Instrumentin saattaminen käyttökuntoon

4.A. Maxwell® CSC Instrumentin saattaminen käyttökuntoon

1. Avaa Maxwell® CSC Instrumentin luukku manuaalisesti ja poista varoen laitteen sisällä olevat kaksi 
vaahtomuovipalaa (kuva 7).

 Kuva 7. Poista kaksi vaahtomuovipalaa laitteen sisältä.

   Maxwell® CSC Instrumentin luukku on jousikäyttöinen ja sulkeutuu, kun vaahtomuovipalat on 
poistettu laitteesta.
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4.A. Maxwell® CSC Instrumentin saattaminen käyttökuntoon (jatkoa)

2. Avaa tarvikelaatikko. Laatikossa on tablettitietokone, tablettitietokoneen pidike, viivakoodinlukija ja 
USB-kortti (kuva 8). Tablettitietokoneessa on laitteessa tarvittava käyttöohjelmisto.

 Kuva 8. Tarvikelaatikon sisältö.

3. Ota tablettitietokone ja tablettitietokoneen virtajohto ulos laatikosta.

4. Ota tablettitietokoneen pidike ulos pakkauksestaan ja aseta se Maxwell® CSC Instrumentin päälle tai 
viereen (kuva 9).

 Kuva 9. Tablettitietokoneen pidike.
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5. Avaa tablettitietokoneen jalat (katso kuva 10) ja aseta tablettitietokone pitimeen.

 Kuva 10. Tablettitietokoneen pidike Maxwell® CSC Instrumentin päällä.

6. Liitä tablettitietokoneen virtajohto ja USB-johto tablettitietokoneeseen. Liitä tablettitietokoneen 
virtajohdon toinen pää pistorasiaan. Tablettitietokone on suositeltavaa kytkeä häiriöttömään 
sähkönsyöttöön.

 Kuva 11. Tablettitietokone asennettuna Maxwell® CSC Instrumentin päälle.
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4.A. Maxwell® CSC Instrumentin saattaminen käyttökuntoon (jatkoa)

7. Liitä USB-johdon toinen pää Maxwell® CSC Instrumentin takana olevaan liitäntään (kuva 12).

 Kuva 12. Liitä tablettitietokone Maxwell® CSC Instrumentin takaosan liitäntään.

8. Liitä Maxwell® CSC -virtajohto Maxwell® CSC Instrumentin takaosan liitäntään. Varmista, että laitteen 
takana oleva virtakytkin on pois-asennossa. Liitä Maxwell® CSC -virtajohdon toinen pää pistorasiaan. 
Maxwell® CSC -virtajohto on suositeltavaa kytkeä keskeytymättömään sähkönsyöttöön.

9. Liitä viivakoodinlukija toiseen Maxwell® CSC Instrumentin takana olevasta USB-portista.

  Kuva 13. Maxwell® CSC Instrument, johon on asennettu tablettitietokone ja 
viivakoodinlukija.

10. Maxwell® CSC Instrument on nyt käyttövalmis. Lue Maxwell® CSC -tablettitietokoneen ohjekirja 
#TM484 tablettitietokoneen määrittämiseksi käyttöä varten ja ohjeiden kohta 5.B. Maxwell® CSC 
-ohjelmiston määrittämiseksi.
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4.B. Virran kytkeminen Maxwell® CSC Instrumenttiin

Kytke Maxwell® CSC Instrument päälle virtakytkimestä laitteen takaa (kuva 14). 

Paina tabletin yläosassa oleva virtakytkin ON-asentoon. Määritä tablettitietokone ennen ensimmäistä 
käyttökertaa Maxwell® CSC -tablettitietokoneen ohjekirjan #TM484 ohjeiden mukaisesti. Jos tabletti sitä 
edellyttää, kirjaudu tabletille. 

Huomaa: kirjautumiseen käytetyn profiilin tulee kuulua ryhmään PromegaUsers tai Promega 
Administrators Windows®-käyttöjärjestelmässä Maxwell® CSC -ohjelmiston käyttöä varten. Katso lisätiedot 
Windows®-käyttäjätilien määrittämiseen näille ryhmille Maxwell® CSC -tablettitietokoneen ohjekirjasta 
#TM484. Kosketa Maxwell® CSC IVD -kuvaketta työpöytänäytöllä Maxwell® CSC:n käynnistämiseksi IVD 
Mode -ohjelmistossa. Ohjelma suorittaa itsetestauksen aina laitteen käynnistämisen yhteydessä. Toiminta 
tarkistetaan siirtämällä näytealustaa, mäntätankoa ja magneettisauvaryhmää.

Kuva 14. Virtakytkin.

4.C. Laitteen kalibrointi

Maxwell® CSC Instrument on kalibroitu tehtaalla ennen käyttöä. Käyttäjän suorittama kalibrointi ei 
ole tarpeen.
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4.D. Maxwell® CSC Instrumentin sammuttaminen

Laitteen sammuttaminen

1. Ohjelmisto sammutetaan koskettamalla aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa olevaa X-kuvaketta 
(kuva 15). Pääset palaamaan aloitusnäyttöön miltä tahansa muulta Maxwell® CSC -näytöltä 
koskettamalla Alkuun-painiketta Maxwell® CSC -ohjelmiston vasemmasta yläkulmasta.

2. Sammuta tablettitietokone. Kosketa Käynnistä-painiketta näytön vasemmasta alareunasta, kosketa 
virtakuvaketta ja valitse ”Sammutus”.

Huomautus: Tablettitietokone on sammutettava vähintään kerran viikossa, jotta Windows® pystyy 
nollaamaan muistin käytön. 

 Kuva 15. Maxwell® CSC -ohjelmiston aloitusnäyttö.

3. Sammuta laite Maxwell® CSC Instrumentin virtakytkimestä laitteen takaa. Irrota laite 
sähköliitännästään. Varastoi laite paikassa, jossa kohdan 1.J. ympäristövaatimukset täyttyvät.

Tablettitietokoneen varastointi

Mikäli tablettitietokonetta ei käytetä pitkään aikaan, se on sammutettava ja irrotettava sähköliitännöistään.

!
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5. Maxwell® CSC IVD Mode -käyttöliittymän näytöt 

5.A. Käyttöliittymän aloitusnäyttö

Maxwell® CSC -käyttöliittymän aloitusnäyttö on keskeinen käytettäessä graafisen Maxwell® CSC 
-käyttöliittymän eri toimintoja. Aloitusnäytössä (kuva 16) on neljä painiketta:
• Käynnistä. Maxwell® CSC -aloitusnäytön Käynnistä-painikkeen painaminen käynnistää vaiheen, jolla 

Maxwell® CSC Instrumentilla tapahtuva protokollan ajaminen valmistellaan (katso kohta 6.B).

• Tulokset. Tulokset-painike tuo näyttöön Tulokset-näytön, josta aikaisemmin ajettuja kemiallisia 
prosesseja sekä huoltoa koskevien raporttien tuloksia voidaan tarkistaa, tulostaa ja viedä (katso 
kohdat 6.D ja 6.E).

• Sanitoi. Sanitoi-painikkeen painaminen sytyttää Maxwell® CSC Instrumentin UV-valon 
järjestelmänvalvoja-asetusten määrittämäksi ajaksi (katso kohta 5.C). Sanitaation aikana voidaan käyttää 
raportteja, asetuksia ja käynnistää uuden protokollan käsittelyajon asetusten määrittäminen edellyttäen, 
että mainitut toiminnot eivät häiritse käynnissä olevaa sanitointia. Toimintoja, joita sanitaation aikana ei 
saa suorittaa, ovat mm. luukun avaaminen, laitetestaus, laitteen puhdistaminen ja siirtyminen pitemmälle 
kuin protokollan ajoa varten tarvittavan viivakoodin antaminen (katso kohta 6.F).

• Asetukset. Asetukset-painike avaa Asetukset-näytön, joka sisältää seuraavat toiminnot: instrumentin 
tietojen tarkastelu, laitetestin suorittaminen, mäntien vetäminen pois Puhdista-toiminnon avulla, 
kaikkien lokitiedostojen vieminen Vie lokit -toiminnolla ja laitteen asetusten muuttaminen 
Järjestelmänvalvoja-toiminnolla (vain sellaisten henkilöiden suoritettavissa, joilla on 
järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet Maxwell® CSC -ohjelmistoon, katso kohdat 5.B ja 5.C).

 Kuva 16. Maxwell® CSC -ohjelmiston aloitusnäyttö.
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5.A. Käyttöliittymän aloitusnäyttö (jatkoa)

Instrumentin nimi näkyy käyttöliittymän otsikkorivillä. Käyttöliittymänäytön yläosassa on seuraavat 
navigointipainikkeet:
• Poistu. [Valkoinen X näytön vasemmassa yläkulmassa] Valinta lopettaa Maxwell® CSC 

-käyttöliittymäohjelmiston, jolloin näyttöön tulee Windows®-käyttöjärjestelmän työpöytä.

• Takaisin. [Vasemmalle osoittava nuoli vasemmassa yläkulmassa] Painamalla Takaisin-painiketta 
palataan edelliselle näytölle.

• Luukku. [Luukun kuvake näytön oikeassa yläkulmassa] Tällä painikkeella selataan Maxwell® CSC 
Instrumentin luukun auki-/kiinni-tilaa.

• Ohje. [Kysymysmerkki näytön oikeassa yläkulmassa] Painamalla Ohje-painiketta aktivoidaan Maxwell® 
CSC -käyttöliittymän sisältökohtainen ohje.

5.B. Käyttöliittymäasetukset

Kaikilla käyttäjillä on pääsy laitekohtaisiin tietoihin ja toimintoihin Maxwell® CSC -ohjelmistossa. Lisäksi 
ne käyttäjät, joilla on Maxwell® CSC -ohjelmiston Järjestelmänvalvoja-tason käyttöoikeudet, voivat 
muokata ohjelmiston toimintoja laboratoriossa tarvittavien ominaisuuksien mukaan. Seuraavissa kohdissa 
kuvataan toimintoja, joihin pääsee Asetukset-painikkeella Maxwell® CSC -ohjelmiston aloitusnäytöltä.

Asetukset-painike

Kuvassa 17 on esitetty Maxwell® CSC -ohjelmiston Asetukset-näyttö. Tälle näytölle pääsee koskettamalla 
Asetukset-painiketta aloitusnäytöllä (kuva 16). Asetukset-näytön ulkonäkö räätälöidään Maxwell® CSC 
-ohjelmiston Windows®-käyttäjätilin pääsyoikeustason mukaan. Windows®-käyttäjätilillä, jolla on 
käyttäjätason Maxwell® CSC -ohjelmiston käyttöoikeus on seuraavat painikkeet: Instrumentin tiedot, 
Laitetesti, Puhdista ja Vie lokit. Windows®-käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojatason Maxwell® 
CSC -ohjelmiston käyttöoikeus on lisäksi Järjestelmänvalvoja-painike. Tältä näytöltä käyttäjä pääsee alla 
kuvattuihin laitetoimintoihin.

Kuva 17. Maxwell® CSC Asetukset-näyttö. Tältä näytöltä pääsee useisiin laitekohtaisiin toimintoihin. 
Järjestelmänvalvoja-painike tulee näkyviin vain niille Windows®-käyttäjätileille, joilla on 
järjestelmänvalvojatason Maxwell® CSC -ohjelmiston käyttöoikeus.
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Laitetiedot

Koskettamalla Instrumentin tiedot -painiketta saadaan näkyviin tämän Maxwell® CSC Instrumentin 
ohjelmistoa, laitteistoa ja kalibrointia koskevia tietoja sekä muita laitekohtaisia tietoja kohdassa ”Tietoja 
Maxwell® CSC -laitteesta” -näytöllä (kuva 18). 
Tällä näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:
•  Ohjelmistoversio – tablettitietokoneelle asennettu ohjelmistoversio.
•  Ohjelmistoversio – tablettitietokoneelle asennetun ohjelmiston päivitysversion numero.
•  Instrumentin nimi – järjestelmänvalvojan laitteelle antama nimi.
•  Sarjanumero – tablettitietokoneeseen liitetyn Maxwell® CSC Instrumentin sarjanumero. 
•  Laiteohjelmiston tunnus – tälle Maxwell® CSC Instrumentille asennettu nykyinen 

laiteohjelmiston versio.
•  Laiteohjelmiston versio – tälle Maxwell® CSC Instrumentille asennettu laiteohjelmiston 

päivitysversion numero.
•  FPGA-tunnus – tälle Maxwell® CSC Instrumentille asennettu nykyinen FPGA-versio.
•  FPGA-versio – tälle Maxwell® CSC Instrumentille asennetun FPGA-version päivitysversio.
•  Alustan kalibrointiarvo – Maxwell® CSC Instrumentin alusta-akselin kalibrointiarvo.
•  Männän kalibrointiarvo – Maxwell® CSC Instrumentin mäntätangon akselin kalibrointiarvo.
•  Magneetin kalibrointiarvo – Maxwell® CSC Instrumentin magneettitangon akselin kalibrointiarvo.

Kuva 18. ”Tietoja Maxwell® CSC -laitteesta” -näyttö. Laite- ja ohjelmistokohtaiset tiedot näkyvät 
”Tietoja Maxwell® CSC -laitteesta” -näytöllä.
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5.B. Käyttöliittymäasetukset (jatkoa)

Laitetesti

Laitetesti voidaan suorittaa valitsemalla Maxwell® CSC Asetukset-näytöstä Laitetesti (kuva 19). Valittaessa 
Laitetesti Maxwell® CSC Instrument suorittaa perustestin (kuva 20) varmistaen näin laitteen toiminnan. 
Testattavia toimintoja ovat mm. näytealustan, mäntätangon ja magneettitangon alustaminen, näiden 
järjestelmien liike ja laitteen lämmittimen asianmukaisen toiminnan tarkistus. Laitetestin perusteella 
luodaan järjestelmäraportti, josta ilmenee suoritettujen testien hyväksyntä tai vastaavasti hylkääminen. 
Laitetestin suorittamisen jälkeen ohjelmisto avaa kyseisen raportin automaattisesti.

Kuva 19. Maxwell® CSC Asetukset-näyttö. Tästä näytöstä päästään Maxwell® CSC Instrumenttien 
laitetestiin.

Kuva 20. Laitetestiprotokollaa suoritetaan.
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Puhdista-toiminto

Puhdista-toiminto irrottaa männät laitteen mäntätangosta, jos niitä ei ole irrotettu asianmukaisesti 
protokolla-ajon jälkeen. Puhdista-ajo on syytä suorittaa, jos protokolla-ajo on jouduttu keskeyttämään tai 
mäntien lataamisen tai irrottamisen yhteydessä on ilmennyt ongelmia. Puhdista-toimenpide ei puhdista 
laitetta, eikä sitä pidä sekoittaa sanitaatioon. 

Voit suorittaa puhdistusajon koskettamalla Puhdista-painiketta Maxwell® CSC:n Asetukset-näytöltä 
(kuva 21) [Koskettamalla aloitusnäytöltä Asetukset-painiketta päästään Asetukset-näytölle]. Männät 
voidaan vetää irti mäntätangosta vain, jos kasetti on paikallaan irrotettavan männän alla. Laita kasetti 
(ilman mäntää) kuhunkin näytealustan asemaan, jonka mäntä ei ole irronnut kunnolla ajon aikana. 
Puhdista-painikkeen painaminen avaa näyttöön seuraavan puhdistuksen tarkistusluettelon (kuva 22):
• Varmista, että kasetit ovat asemissa, joita varten männät ovat edelleen mäntätangossa.
• Missään kannen alustan kaseteissa ei ole mäntiä.
• Kannen alusta on sijoitettu instrumenttiin.

Kuva 21. Maxwell® CSC Asetukset-näyttö. Tältä näytöltä voit suorittaa Puhdista-prosessin jäljelle 
jääneiden mäntien irrottamiseksi mäntätangosta, jos protokolla-ajo epäonnistui.
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5.B. Käyttöliittymäasetukset (jatkoa)

Puhdista-toiminto (jatkoa)

Käyttäjän on valittava Vahvista kussakin tarkistuslistan kohdassa (kuva 22) ennen Puhdista-toiminnon 
käynnistämistä. Kun kaikki tarkistusluettelon kohdat on vahvistettu, käynnistä puhdistus valitsemalla 
Käynnistä-painike. Maxwell® CSC Instrument suorittaa Puhdista-toimenpiteen ja näyttää lopuksi 
siihen liittyvän järjestelmäraportin. Jos männät eivät vetäydy useankaan puhdistusyrityksen jälkeen, 
selvitä tarvittavat jatkotoimenpiteet ottamalla yhteyttä Promega Technical Services -yksikköön 
(techserv@promega.com).

Kuva 22. Puhdistuksen tarkistusluettelo -näyttö. Tällä näytöllä näkyy tarkistuslista, jonka kohteet on 
vahvistettava ennen puhdistusprosessin aloittamista.

Vie lokit

Vie lokit -painikkeella viedään laitelokit vianmääritystä varten. Voit luoda laitekohtaiset lokitiedostot 
painamalla tätä painiketta, jos sinua pyydetään vianmäärityksen aikana viemään lokit ja lähettämään ne 
Promega Technical Services -yksikköön. 

1. Koskettamalla Vie lokit -painiketta esiin saadaan Vientikansio-näyttö (kuva 23, paneeli A). Tällä näytöllä 
käyttäjä voi valita polun, jonne laitelokit viedään (lokien oletusvientipolku on C:\Exports\Logs). 

2. Voit valita keltaisilla ja punaisilla suorakaiteilla kansion, jonne laitelokit tallennetaan. Nykyinen polku 
näkyy Vientikansio-näytön yläreunan keltaisissa suorakaiteissa. Valitussa hakemistossa olevat kansiot 
näkyvät punaisina suorakulmioina näytön valkoisessa osassa. Siirry haluttuun kansioon koskettamalla 
Drive\-painiketta. Kosketa punaisia kansion painikkeita siirtyäksesi haluttuun kansion sijaintiin.

3. Kun polku on määritetty, kosketa Tallenna-painiketta lokien viemiseksi määriteltyyn polkuun tai valitse 
Peruuta palataksesi Asetukset-näytölle viemättä lokeja.

4. Painettuasi Tallenna esiin tulee Vie-näyttö joka osoittaa, että lokitiedostojen vienti määritettyyn polkuun 
on onnistunut (kuva 23, paneeli B). 
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5. Vie-näytöllä voit painaa Avaa, jolloin tiedostoselain avautuu näyttäen vietyjen tiedostojen kansion sijainnin. 
Sulje Vie-näyttö ja palaa Asetukset-näytölle painamalla Valmis-painiketta. 

Kuva 23. Vie lokit. Paneeli A. Vientikansio-näyttö tulee esiin, kun Vie lokit -painiketta on painettu. 
Määritä polku, jonne laitelokitiedostot viedään. Koskettamalla Tallenna viedään laitelokit määrättyyn 
paikkaan tai koskettamalla Peruuta palataan Asetukset-näytölle viemättä lokeja. Paneeli B. Kun laitelokit 
on viety, esiin tulee Vie-näyttö, joka osoittaa, että lokien tallennus määritettyyn polkuun on onnistunut. 
Koskettamalla Avaa näet vietyjen laitelokitiedostojen kansion sijainnin. Poistu Vie-näytöstä painamalla 
Valmis ja palaa Asetukset-näytölle.

5.C. Järjestelmänvalvoja-asetukset

Maxwell® CSC -ohjelmiston asetuksiin pääsee Windows®-käyttäjätilien kautta Maxwell® CSC -ohjelmiston 
järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla käyttämällä Järjestelmänvalvoja-painiketta Asetukset-näytöllä. 
Avaa Järjestelmänvalvojan sivu -näyttö valitsemalla Asetukset-näytön Järjestelmänvalvoja-painike. 

Huomautus: Avaa Järjestelmänvalvojan sivu -näyttö koskettamalla aloitusnäytön Asetukset-painiketta ja 
sitten Järjestelmänvalvoja-painiketta. 

Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojatason käyttöoikeudet Maxwell® CSC -ohjelmistoon voivat mukauttaa 
Maxwell® CSC IVD Mode -ohjelmiston ominaisuuksia Järjestelmänvalvojan sivu -näytön toiminnoilla niin, 
että ne vastaavat laboratorion tarpeita. Järjestelmänvalvojan sivu -näytön painikkeiden avulla 
järjestelmänvalvoja voi asettaa näytteiden seurantatiedot, määrittää Vientikansio-asetuksessa minne viedyt 
raportit tallennetaan, hallita ohjelmistoon asennettuja Menetelmiä, määrittää Instrumentin nimi tälle 
Maxwell® CSC Instrumentille sekä asettaa vaaditut sanitaatioasetukset ja keston Maxwell® CSC 
Instrumentin UV-valokäsittelylle. Järjestelmänvalvojan sivu -näytön painikkeiden asetukset on eritelty 
tässä. Noudattamalla näitä ohjeita mukautat Maxwell® CSC -laitteen ohjelmistoasetukset laboratorion 
tarpeisiin. Alakohdissa käsitellään tarkemmin eri asetuksia.

Huomautus: IVD-tilassa tehtyjä järjestelmänvalvoja-asetuksia käytetään vain, kun Maxwell® CSC 
-ohjelmistoa käytetään IVD-tilassa.

A. B.
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5.C. Järjestelmänvalvoja-asetukset (jatkoa)

Navigointia koskeva huomautus: Kunkin alla olevan alaosion ohjeissa oletetaan, että käyttäjä aloittaa 
Maxwell® CSC -ohjelmiston Järjestelmänvalvojan sivu -näytöltä. Noudattamalla alla olevia ohjeita pääset 
Järjestelmänvalvojan sivu -näytölle, kun aloitat ohjelmiston aloitusnäytöltä.

1. Palaa aloitusnäyttöön miltä tahansa näytöltä valitsemalla näytön vasemmassa yläkulmassa oleva Alkuun-
painike. Valitse Maxwell® CSC -käyttöliittymän aloitusnäytön Asetukset-painike (kuva 24).

Kuva 24. Maxwell® CSC -ohjelmiston aloitusnäyttö. Valitsemalla Asetukset avataan Maxwell® CSC:n 
Asetukset-näyttö.

2. Jos tablettitietokoneeseen kulloinkin kirjautuneena olevalla käyttäjällä on Maxwell® CSC -ohjelmiston 
järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet, Asetukset-näytössä (kuva 25) näkyy Järjestelmänvalvoja-painike. 
Avaa Järjestelmänvalvojan sivu -näyttö (kuva 26) valitsemalla Asetukset-näytön Järjestelmänvalvoja-
painike. 

 Huomautus: Jos Järjestelmänvalvoja-painike ei ole näkyvissä, kirjaudu ulos Windows®-käyttöjärjestel-
mästä tällä käyttäjällä ja kirjaudu sellaisilla tunnuksilla, joilla on Maxwell® CSC -ohjelmiston järjestelmän-
valvojan käyttöoikeudet.

Kuva 25. Maxwell® CSC Asetukset-näyttö. Järjestelmänvalvoja-painike on näkyvissä vain, jos 
kirjautuneella käyttäjällä on järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet Maxwell® CSC -ohjelmistoon.
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Kuva 26. Maxwell® CSC:n Järjestelmänvalvojan sivu -näyttö. Järjestelmänvalvojan sivu -näytöltä pääset 
mukauttamaan useita Maxwell® CSC -järjestelmän asetuksia.

Näytemerkintä

Näytemerkintä-näytön avulla voit määritellä tarvittavat viivakoodiarvot, jotka käyttäjän on syötettävä 
ajettaessa Maxwell® CSC -protokollaa. Kitin viivakoodin syöttö sekä näytteen ID:n syöttö kullekin 
protokokolla-ajon aikana valitulle kasetin asemalle on pakollista käyttöliittymässä. Maxwell® CSC 
-ohjelmiston pakollisia näytteiden seurantakenttiä voidaan mukauttaa niin, että käyttäjien on syötettävä 
kasetin tunnus, eluointiputken tunnus ja/tai kaksi muuta järjestelmänvalvojan määrittämää 
viivakoodikenttää. Jokaisen kentän vieressä olevaa valintaruutua voidaan käyttää määrittämään, tarvitaanko 
näihin kenttiin viivakoodia, joka vastaa näytteen ID:n viivakoodia kyseiselle kasetin asemalle.

Lisäksi ohjelmisto voidaan määrittää varoittamaan käyttäjiä kahdesta samasta ajoa varten annetusta 
näytetunnuksesta valitsemalla Varoita duplikaateista -valintaruutu. Jos ajossa havaitaan kaksi samanlaista 
viivakoodia, ohjelmisto näyttää varoitusviestin ennen kuin näytteiden ekstraktio aloitetaan.

Ohjelmiston viivakooditietojen asetusten määrittäminen:

1. Valitse Maxwell® CSC -ohjelmiston Järjestelmänvalvojan sivu -näytön (kuva 26) Näytemerkintä-painike.

2. Näytemerkintä-näyttö esitetään kuvassa 27. Näytön asetuksista Näytteen ID ja Kitin eränumero näkyvät 
pakollisina asetuksina. Voit valita pyydetäänkö myös Kasetin tunnus (käyttäjän näytteen käsittelykasettiin 
lisäämä viivakoodi) ja/tai Eluointiputken tunnus (eluutioputken viivakoodi). Haluttaessa voit myös 
määrittää ja nimetä enintään kaksi valinnaista viivakoodikenttää. Ota nämä kentät käyttöön koskettamalla 
kentän nimen vasemmalla puolella olevaa ruutua. Kun kenttä on otettu käyttöön, ruutuun tulee näkyviin 
valintamerkki. 

 Jos jokin näistä vaihtoehdoista on käytössä, voit valita, onko osoitettuja kenttiä varten skannattujen 
viivakoodien vastattava Näytteen ID:tä. Tämä on hyödyllinen toiminto, mikäli halutaan varmistaa, että 
kaikki viivakoodiarvot vastaavat laitteen näytealustan kutakin näytteenkäsittelyasemaa. Voit ottaa käyttöön 
viivakoodin vastaavuusasetukset mille tahansa viivakoodikentälle koskettamalla Täytyy vastata näytteen 
ID:tä -kentän vasemmalla puolella olevaa ruutua. Kun kenttä on otettu käyttöön, ruutuun tulee näkyviin 
valintamerkki. 
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5.C. Järjestelmänvalvoja-asetukset (jatkoa)

Näytemerkintä (jatkoa)

Kuva 27. Maxwell® CSC Näytemerkintä-näyttö. Käytä tätä näyttöä määrittämään viivakoodin tiedot, 
jotka on syötettävä kullekin näytteelle ennen näytteen käsittelyprotokollan suorittamista. Käytä Varoita 
duplikaateista -vaihtoehtoa halutessasi näyttöön varoituksen, kun usealla kasetilla ajossa on sama Näytteen 
ID. Mille tahansa valinnaisille kentille voidaan määrittää, pitääkö syötettyjen viivakooditietojen vastata 
Näytteen ID:tä laitteen kussakin käsittelyasemassa.

3. Ohjelmisto voidaan määrittää siten, että se varoittaa käyttäjää, jos ajossa havaitaan kaksi samaa viivakoodia. 
Varoitus ei estä käyttäjää käsittelemästä näytteitä, mutta sen avulla käyttäjä voi huomata mahdolliset virheet 
viivakoodien skannauksessa. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Varoita duplikaateista 
-valintaruutu.

4. Kun Näytemerkintä-asetukset on määritetty halutuiksi, tallenna asetukset ja palaa Järjestelmänvalvojan sivu 
-näytölle valitsemalla Tallenna-painike.

Sanitaatioasetukset

Maxwell® CSC Instrument sisältää UV-valon, josta voi olla apua laitteen sanitaatiossa. Voit määritellä, 
milloin laitteen UV-käsittely suoritetaan ja kuinka kauan UV-käsittely kestää.

1. Avaa Sanitaatioasetukset-näyttö painamalla Sanitaatioasetukset-painiketta Järjestelmänvalvojan 
sivu -näytöllä.
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2. Sanitaatioasetukset-näytöllä on kolme sanitaatioasetusta (kuva 28). Ne on esitetty alla:
a. Oletussanitaation kesto – Tällä asetuksella määritellään UV-käsittelyn kesto (minuutteina). Toiminto 

suoritetaan, kun Sanitaatio-painiketta painetaan aloitusnäytöllä.
b. Sanitoi ekstraktion jälkeen kohteelle (OPTIO) – Tällä asetuksella määritellään (minuutteina) 

UV-käsittelyn kesto, joka suoritetaan automaattisesti protokolla-ajon jälkeen.
c. Sanitoi ohjelmiston käynnistyessä kohteelle (OPTIO) – Tällä asetuksella määritellään (minuutteina) 

UV-käsittelyn kesto, joka suoritetaan automaattisesti Maxwell® CSC -ohjelmiston käynnistämisen 
jälkeen.

3. Koskettamalla Oletussanitaation kesto -valinnan vieressä olevaa tekstiruutua voidaan avata näytön 
numeronäppäimistö. Syötä UV-sanitointiin käytettävä aika minuutteina painamalla Sanitointi-painiketta 
aloitusnäytöllä. Hyväksy kesto koskettamalla numeronäppäimistön OK-painiketta tai hylkää muutokset 
koskettamalla numeronäppäimistön Peruuta-painiketta.

4. Ota jompikumpi valinnaisista UV-sanitaatiovaihtoehdoista käyttöön koskettamalla vaihtoehdon vieressä 
olevaa ruutua. Valitun vaihtoehdon vieressä olevaan ruutuun tulee valintamerkki, ja siihen liittyvä 
tekstiruutu aktivoituu. Avaa näytön numeronäppäimistö koskettamalla valitsemaasi vaihtoehtoon 
liittyvää tekstiruutua. Syötä haluttu UV-sanitaation kesto minuutteina. Hyväksy kesto koskettamalla 
numeronäppäimistön OK-painiketta tai hylkää muutokset koskettamalla numeronäppäimistön 
Peruuta-painiketta.

5. Kun kaikki UV-sanitaatiovaihtoehdot on asetettu, kosketa Tallenna-painiketta asetusten hyväksymiseksi ja 
tallentamiseksi. Voit peruuttaa kaikki UV-sanitointiin tekemäsi muutokset painamalla Peruuta-painiketta. 
Jommankumman painikkeen painaminen johtaa takaisin Järjestelmänvalvojan sivu -näytölle. 

Kuva 28. Sanitaatioasetukset-näyttö.
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5.C. Järjestelmänvalvoja-asetukset (jatkoa)

Menetelmät

Menetelmät-näyttö näyttää käyttöliittymässä kulloinkin asennettuna olevien menetelmien luettelon mukaan 
lukien kunkin menetelmän nimi, versionumero, menetelmätyyppi (IVD tai RUO) ja luettelonumero. 
Menetelmät-näytöllä (kuva 29) ei ole määritysasetuksia Maxwell® CSC -ohjelmistolle. 

1. Jos haluat tarkastella Maxwell® CSC -ohjelmistoon asennettuja menetelmiä, kosketa Menetelmät-
painiketta Järjestelmänvalvojan sivu -näytöllä.

2. Kosketa Takaisin-nuolta näytön vasemmassa yläreunassa palataksesi Järjestelmänvalvojan sivu -näytölle.

Maxwell® CSC instrumenttiin voidaan lisätä uusia protokollamenetelmiä Promegan julkaistessa uusia 
Maxwell® CSC Instrumentin puhdistuskittejä. Olemassa olevia menetelmiä voidaan joutua ajoittain 
päivittämään. Vain järjestelmänvalvojan oikeuksilla voi lisätä uusia protokollamenetelmiä tai päivittää 
Maxwell® CSC -ohjelmiston olemassa olevia menetelmiä. Järjestelmänvalvojat voivat ladata uusia 
protokollamenetelmiä uusille puhdistuskiteille tai päivitettyjä protokollamenetelmiä olemassa oleville 
puhdistuskiteille Promegan verkkosivuilta: www.promega.com/resources/software-firmware/
maxwell-maxprep/maxwell-cscsoftware-firmware-methods/

Menetelmän tuominen

Menetelmät tuodaan tiedostoina, joiden pääte on .package. Tuo menetelmä Maxwell® CSC -ohjelmistoon 
seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

1. Tallenna menetelmän tiedosto (.package) Maxwell® CSC -ohjelmistoon liitettyyn tablettitietokoneeseen. 

2. Jos Maxwell® CSC -ohjelmisto ei vielä ole käynnissä, käynnistä se (joko IVD- tai RUO-tilassa) koskettamalla 
tarvittavaa työpöytänäytön kuvaketta kaksi kertaa. 

3. Siirry Menetelmät-näyttöön (Alkuun -> Asetukset -> Järjestelmänvalvoja -> Menetelmät). 

4. Kosketa näytön oikeassa alakulmassa olevaa Valitse tuontipaketti -painiketta, jolloin näkyviin tulee 
Valitse tiedosto -selainnäyttö. 

5. Valitse tiedosto -näytössä voit siirtyä tiedostosijaintiin, jonne menetelmätiedosto (.package) on 
tallennettu. Nykyinen polku näkyy keltaisissa ruuduissa ikkunan yläosassa. Siirry haluamaasi kansioon 
koskettamalla mitä tahansa polun kohtaa. Valitse asema josta haluat hakea koskettamalla Drive\-painiketta. 
Nykyisen polun kansiot näkyvät punaisina suorakulmioina näytön vasemmassa sivussa. Kelvolliset 
menetelmätiedostot (.package) näkyvät näytön oikeassa sivussa sinisinä suorakulmioina (valittaessa 
muuttuvat keltaisiksi). 

6. Korosta haluamasi tiedosto(t) (.package) valitsemalla niitä vastaavia sinisiä suorakulmioita ja paina 
OK-painiketta. 

7. Näyttöön tulee ponnahdusviesti sen merkiksi, että menetelmän/menetelmien tuonti ohjelmistoon onnistui. 
Jos tuonti onnistui, uudet menetelmätiedostot tulevat näkyviin Menetelmät-näytön menetelmätiedostojen 
luetteloon.

Huomautus: Maxwell® CSC IVD -ohjelmistoon voidaan tuoda sekä IVD- että RUO-menetelmiä, mutta 
Maxwell® CSC IVD -ohjelmistossa voidaan käyttää vain IVD-menetelmiä.
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Kuva 29. Menetelmät-näyttö. Tämä näyttö näyttää Maxwell® CSC -ohjelmistoon kulloinkin asennettujen 
menetelmien luettelon. Jokaisesta menetelmästä näkyy menetelmän nimi, menetelmän versionumero, 
menetelmätyyppi (IVD tai RUO) ja Maxwell® CSC -reagenssikitin luettelonumero kyseiselle menetelmälle.

Määritykset

Järjestelmänvalvojat voivat tarkastella saatavilla olevia Maxwell® CSC IVD Mode -ohjelmiston määrityksiä 
koskettamalla Järjestelmänvalvojan sivu -näytön Määritykset-painiketta. Määritykset-näytössä on kolme 
välilehteä, joita järjestelmänvalvoja voi käyttää muokatakseen ohjelmiston toimintoja laboratorion 
tarpeiden mukaan (kuva 30).

Alla luetellaan välilehdet, niiden sisältämät määritettävät asetukset ja kuvaukset niiden toiminnoista.

Yleiset asetukset -välilehti

Määritykset-näytön Yleiset asetukset -välilehdellä (kuva 30) järjestelmänvalvojat voivat määrittää 
seuraavat toiminnot:

•   Salli tulosten poistaminen: kun tämä ruutu on valittuna, järjestelmänvalvojat voivat poistaa 
ekstraktioraporttitiedostot ajettujen raporttien paikallisesta tietokannasta.

•   Automaattinen vienti: raporttitiedostot voidaan viedä automaattisesti järjestelmänvalvojan 
määrittämään paikkaan instrumenttiajojen päätteeksi. Ota toiminto käyttöön valitsemalla 
Automaattinen vienti -ruutu, ja määritä sen jälkeen vietyjen tulostiedostojen tallennuspolku 
koskettamalla asetuksen alapuolella olevaa tekstiruutua. Näkyviin tulee Vientikansio-näyttö, jossa 
nykyinen polku on määritettynä keltaisissa suorakulmioissa. Siirry haluamaasi kansioon koskettamalla 
mitä tahansa polun kohtaa. Valitse asema josta haluat hakea koskettamalla Drive\-painiketta. 
Nykyisen polun kansiot näkyvät punaisina suorakulmioina näytön pääalueella. Tulokset viedään 
määritettyyn asemaan PDF-tiedostona ja sarkaimin erotettuina tekstitiedostoina. 
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5.C. Järjestelmänvalvoja-asetukset (jatkoa)

Määritykset (jatkoa)

Kun olet poistumassa Määritykset-näytöstä, näkyviin tulee kehote, jossa järjestelmänvalvoja voi tallentaa 
tehdyt muutokset. Kosketa Tallenna-painiketta, kun haluat tallentaa muutokset ja poistua Määritykset-
näytöstä. Jos haluat poistua Määritykset-näytöstä tallentamatta muutoksia, kosketa Älä tallenna 
-painiketta. Palaa Määritykset-näyttöön tallentamatta muutoksia koskettamalla Peruuta-painiketta.

Kuva 30. Määritykset-näytön Yleiset asetukset -välilehti. Yleiset asetukset -välilehdellä 
järjestelmänvalvoja voi määrittää ohjelmiston ja viennin toimintoja.

Hälytysasetukset-välilehti

Määritykset-näytön Hälytysasetukset-välilehdellä (kuva 31) järjestelmänvalvoja voi määrittää, ilmoittaako 
ohjelmisto päättyneistä ekstraktiomenetelmäajoista ja virhetiloista äänihälytyksillä. Saatavilla on seuraavat 
vaihtoehdot:

•  Toista ääni, kun ekstraktio on valmis: valitse tämä ruutu, kun haluat tablettitietokoneen 
ilmoittavan äänimerkillä päättyneestä ekstraktiomenetelmäajosta. Voit lisätä tai vähentää 
tablettitietokoneen äänenvoimakkuutta tabletin sivussa olevalla äänenvoimakkuuden keinukytkimellä.

•  Toista ääni virhetilanteessa: valitse tämä ruutu, kun haluat tablettitietokoneen ilmoittavan 
äänimerkillä, mikäli laitteen ekstraktiomenetelmäajon aikana ilmenee virhe. Voit lisätä tai vähentää 
tablettitietokoneen äänenvoimakkuutta tabletin sivussa olevalla äänenvoimakkuuden keinukytkimellä.
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Kun olet poistumassa Määritykset-näytöstä, näkyviin tulee kehote, jossa järjestelmänvalvoja voi tallentaa 
tehdyt muutokset. Kosketa Tallenna-painiketta, kun haluat tallentaa muutokset ja poistua Määritykset-
näytöstä. Jos haluat poistua Määritykset-näytöstä tallentamatta muutoksia, kosketa Älä tallenna 
-painiketta. Palaa Määritykset-näyttöön tallentamatta muutoksia koskettamalla Peruuta-painiketta.

Kuva 31. Määritykset-näytön Hälytysasetukset -välilehti. Hälytysasetukset-välilehdellä 
järjestelmänvalvoja voi määrittää, ilmoittaako järjestelmä ekstraktioajon päättymisestä tai virheestä 
äänihälytyksellä.

Sähköpostiasetukset-välilehti

Määritykset-näytön Sähköpostiasetukset-välilehdellä (kuva 32) määritetään sähköpostipalvelimen tiedot. 
Lisäksi järjestelmänvalvojat voivat määrittää, milloin ja kenelle sähköposti-ilmoitukset lähetetään. 
Sähköposti-ilmoitusten käyttö edellyttää, että käyttäjä- ja palvelintiedot on täytetty Sähköpostiasetukset-
välilehdelle ja että tablettitietokoneella on verkkoyhteys sähköpostipalvelimeen. Näytön vasemmalla 
puolella näkyviä pakollisia sähköpostipalvelimen tietoja ovat mm. seuraavat:

•  Käyttäjänimi: sen sähköpostitilin käyttäjän nimi, josta sähköposti-ilmoitukset lähetetään

•  Sähköposti: sähköpostitili, josta sähköposti-ilmoitukset lähetetään

•  Salasana: sen sähköpostitilin salasana, josta sähköposti-ilmoitukset lähetetään

•  SMTP-palvelin: sähköpostitilin SMTP-palvelimen osoite

•  Portti: portti, jota tulee käyttää SMTP-palvelimelle

•  SSL-suojattu yhteys: valintaruutu, joka osoittaa, käyttääkö sähköpostitili SSL-suojattua yhteyttä

Huomautus: pyydä toimipaikkasi IT-osastolta sähköpostiasetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot.
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5.C. Järjestelmänvalvoja-asetukset (jatkoa)

Sähköpostiasetukset-välilehti (jatkoa)

Näytön oikeassa reunassa järjestelmänvalvoja voi määrittää, millä ehdoilla ja kenelle sähköposti-ilmoitukset 
lähetetään. Vaihtoehtoja ovat:

•  Lähetä viesti, kun ekstraktio on valmis: valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että sähköpostiviestit 
lähetetään automaattisesti määritettyihin sähköpostiosoitteisiin, kun ekstraktioajo on suoritettu.

•  Lähetä viesti virhetilanteessa: valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että sähköpostiviestit lähetetään 
automaattisesti määritettyihin sähköpostiosoitteisiin, mikäli ekstraktioajon aikana ilmenee virhetila.

•  Sähköpostin vastaanottajat: kirjoita välilyönneillä erotettuina sähköpostiosoitteet, jotka muodostavat 
jakeluluettelon valituissa olosuhteissa lähetettävistä sähköposti-ilmoituksista.

Kun olet määrittänyt sähköpostiasetukset, voit testata asetusten kelpoisuuden painamalla Testaa yhteys 
-painiketta. Kun tätä painiketta painetaan, järjestelmä yrittää lähettää testisähköpostin tällä sivulla 
määritetyille sähköpostitilille ja sähköpostin vastaanottajille.

Kun olet poistumassa Määritykset-näytöstä, näkyviin tulee kehote, jossa järjestelmänvalvoja voi tallentaa 
tehdyt muutokset. Kosketa Tallenna-painiketta, kun haluat tallentaa muutokset ja poistua Määritykset-
näytöstä. Jos haluat poistua Määritykset-näytöstä tallentamatta muutoksia, kosketa Älä tallenna 
-painiketta. Palaa Määritykset-näyttöön tallentamatta muutoksia koskettamalla Peruuta-painiketta.

Kuva 32. Määritykset-näytön Sähköpostiasetukset-välilehti. Sähköpostiasetukset-välilehdellä 
järjestelmänvalvoja voi määrittää sähköpostipalvelimen asetukset, sähköposti-ilmoitusten lähetysehdot ja 
jakeluluettelon osoitteista, joihin sähköpostiviestit lähetetään. Tarkista tässä näytössä määritetyt asetukset 
Testaa yhteys -painikkeella.
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Seurantatietueet

Maxwell® CSC -ohjelmisto sisältää kaikkien laitteeseen kohdistuneiden toimintojen täyden jäljitettävyyden. 
Järjestelmänvalvojatason Maxwell® CSC -ohjelmiston käyttäjät pääsevät näkemään ja viemään laitteen 
seurantatietueet painamalla Seurantatietueet-painiketta Järjestelmänvalvojan sivu -näytöllä. 
Seurantatietueet-näytössä on luettelo kaikista laitteella tehdyistä toiminnoista (kuva 33). Voit suodattaa 
seurantatietueita ajan perusteella koskettamalla vasemmalla olevia painikkeita ja näyttää näin raportteja 
ajoista, jotka on suoritettu tänään, tällä viikolla, tässä kuussa, viimeisten 3 kuukauden aikana, 
viimeisten 6 kuukauden aikana tai tänä vuonna. Myös kaikki laitteella koko sen käyttöaikana tehdyt ajot 
voidaan näyttää. Tietueet voidaan lajitella sarakkeen sisällön mukaan koskettamalla sarakeotsikoita. 
Kosketa haluamaasi riviä, niin näet kyseistä tietuetta koskevan seurantaviestin. 

Järjestelmänvalvojat voivat viedä kaikki valitun päivämääräalueen seurantatietueet koskettamalla näytön 
vasemmassa alakulmassa olevaa Vie-painiketta ja määrittämällä sijainnin, johon vietävät tiedot tallennetaan. 

1. Kosketa Seurantatietueet-näytön Vie-painiketta. 

2. Voit valita keltaisilla ja punaisilla suorakaidepainikkeilla kansion sijainnin, jonne menetelmäajojen 
raportit tallennetaan. Nykyinen polku näkyy Vientikansio-näytön yläreunan keltaisissa suorakaiteissa. 
Valitussa hakemistossa olevat kansiot näkyvät punaisina suorakulmioina näytön pääalueella. Siirry 
haluttuun kansioon koskettamalla Drive\-painiketta. Siirry määritettyyn kansioon koskettamalla punaisia 
kansiopainikkeita. 

3. Kun haluamasi tiedostopolku on määritetty, tallenna uusi vientikansioasetus koskettamalla OK-painiketta, 
tai peruuta muutokset koskettamalla Peruuta-painiketta. Kun olet koskettanut joko OK- tai Peruuta-
painiketta, järjestelmä palaa Seurantatietueet-näyttöön. 

Kuva 33. Seurantatietueet-näyttö. Maxwell® CSC -ohjelmiston käyttäjän luettavissa olevaa 
tapahtumatietuetta voidaan tarkastella ja viedä se määrättyyn sijaintiin Seurantatietueet-näytöllä.
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5.C. Järjestelmänvalvoja-asetukset (jatkoa)

Instrumentin nimi

Voit määritellä Maxwell® CSC Instrumentille yksilöllisesti tunnistettavan nimen. Tämä nimi näkyy 
Maxwell® CSC -ohjelmiston nimipalkissa aloitusnäytöllä, ja se kirjataan protokolla-ajoraportteihin. 

Huomautuksia: 
1. Laitteen nimen tallentaminen pakottaa Windows®-käyttöjärjestelmän uudelleenkäynnistyksen. 
2.  Samalle Maxwell® CSC Instrumentille ei voi määrittää eri nimeä RUO-tilassa ja IVD-tilassa.

1. Avaa Instrumentin nimi -näyttö painamalla Järjestelmänvalvojan sivu -näytön Instrumentin 
nimi -painiketta. 

2. Kosketa Instrumentin nimi -näytöllä tekstiruutua, jolloin näppäimistö tulee näkyviin näytölle.

3. Syötä näytön näppäimistölle manuaalisesti nimi, jonka haluat antaa laitteelle (kuva 34). Instrumentin 
nimen on oltava laitoksen menettelyjen ja sääntöjen mukainen.

4. Kun haluttu nimi on syötetty, kosketa OK- tai Enter-painiketta näytön näppäimistöllä ja palaa takaisin 
Instrumentin nimi -näytölle.

5. Koskettamalla Tallenna-painiketta tallennetaan syötetty instrumentin nimi. Instrumentin nimen 
tallentaminen pakottaa Windows®-käyttöjärjestelmän käynnistymään uudelleen. Tallentamisen 
jälkeen tietonäytölle tulee teksti: ”Windows käynnistyy nyt uudelleen”. Käynnistä käyttöjärjestelmä 
uudelleen koskettamalla OK-painiketta.

6. Jos et halua tallentaa muutoksia instrumentin nimeen, paina Peruuta-painiketta ja palaa 
Järjestelmänvalvojan sivu -näytölle.

Kuva 34. Instrumentin nimi -näyttö. Syötä tälle näytölle Maxwell® CSC Instrumentin nimi. Instrumentin 
nimen tallentaminen pakottaa Windows®-käyttöjärjestelmän käynnistymään uudelleen.
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6. Maxwell® CSC Instrumentin käyttö IVD-tilassa

6.A. Valmiiksi ohjelmoidut menetelmät

Maxwell® CSC Instrumentin mukana toimitettavien, valmiiksi ohjelmoitujen menetelmien avulla 
nukleiinihappoja voidaan puhdistaa erilaisista kliinisistä näytetyypeistä. Näytteen tyyppi ja puhdistettavan 
nukleiinihapon tyyppi määräytyvät käytettävän Maxwell® CSC -reagenssikitin perusteella. Katso näytteen 
valmisteluun ja käsittelyyn liittyvät tiedot Maxwell® CSC -puhdistuskitin teknisestä ohjekirjasta. 
Protokollan valinta tapahtuu skannaamalla kitin menetelmä viivakoodi, ja samalla varmistetaan, että kitti 
tulee käytettyä ennen viimeistä käyttöpäivää. Järjestelmänvalvojan käyttöliittymästä tekemien asetusten 
mukaan viivakooditietojen antaminen näytteen ID:tä varten on tarpeen ennen näytteen käsittelyn 
aloittamista (katso kohta 5.C.). Jos näytekasettien ja eluutioputkien näytetunnukset ilmoitetaan näytteen 
ID -viivakoodein, on suositeltavaa skannata kunkin näytteen viivakoodi välittömästi ennen sen 
näytealustalle asettamista.

6.B. Protokollan käynnistäminen

1. Nukleiinihapon erottamista varten näytteet valmistellaan Maxwell® CSC -reagenssikitin teknisen ohjekirjan 
mukaisesti. Protokollan ajaminen käynnistetään valitsemalla aloitusnäytön Käynnistä-painike (kuva 35).

  Kuva 35. Maxwell® CSC -ohjelmiston aloitusnäyttö. Käynnistä-painikkeen valitseminen 
käynnistää Maxwell® CSC Instrumentissa protokollan ajamisen.
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6.B. Protokollan käynnistäminen (jatkoa)

2. Näet Skannaa viivakoodi -näytön (kuva 36), jossa käyttäjää pyydetään skannaamaan kittilaatikon 
viivakoodi. Kittilaatikon menetelmän viivakoodi on Maxwell® CSC -reagenssikittitarran oikeassa 
yläkulmassa (kuva 37). Kosketusnäytön avulla viivakoodin tiedot voidaan kirjoittaa myös manuaalisesti 
koskettamalla tekstikenttää ”Skannaa viivakoodi” -näytöllä. Maxwell® CSC tukee seuraavassa muodossa 
annettuja viivakoodeja: luettelonumero, kitin eränumero, viimeinen käyttöpäivä muodossa vuosi-kuukausi 
(esimerkki: AS13213221872018-05, jossa luettelonumero on AS1321, kitin eränumero 322187 ja 
viimeinen käyttöpäivä 2018-05). OK-painike muuttuu aktiiviseksi vain, jos syötetyn viivakoodin tiedot 
ovat tässä muodossa. Syötettävä teksti löytyy menetelmäviivakoodin oikealta puolelta Maxwell CSC 
-reagenssikittitarran oikeasta yläkulmasta. Älä käytä tarran alareunassa olevan viivakoodin tietoja. Kun 
viivakoodi on annettu, avaa Kasetin asetukset -näyttö napauttamalla OK-painiketta. Palaa aloitusnäyttöön 
napauttamalla Takaisin-painiketta. Viivakoodin skannaaminen tai kirjoittaminen valitsee ajettavan 
protokollan automaattisesti.

Kuva 36. Skannaa viivakoodi -näyttö. Menetelmän viivakoodin skannaaminen valitsee automaattisesti 
Maxwell®CSC Instrumentin käyttämän protokollan.

Kuva 37. Kittitarra, jossa näkyy skannattava viivakoodi. Skannaa kittitarran oikeassa yläkulmassa 
oleva viivakoodi käynnistääksesi puhdistusajon.
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3. Viivakoodien skannaamisen yhteydessä voi esiintyä kolme mahdollista virhetilaa:

a.  Jos kitin erän viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut, näyttöön tulee tietonäyttö, joka ilmoittaa, että kitti 
on vanhentunut, eikä sitä voida ajaa. Kyseistä kittiä ei saa käyttää, joten käyttäjän on valittava toinen 
kitti, jonka viimeinen käyttöpäivä ei ole umpeutunut.

b.  Jos skannatun tuotteen luettelonumeroon liittyy tässä laitteessa puhdistusmenetelmä, mutta 
puhdistusmenetelmä ei ole yhteensopiva nykyisen ohjelmistotilan kanssa, näyttöön avautuu tästä 
ilmoittava tietonäyttö. Voit ajaa kyseisen menetelmän sammuttamalla Maxwell® CSC -ohjelmiston ja 
kaksoisnapsauttamalla Maxwell® CSC -ohjelmiston sen tilan kuvaketta, jossa haluamaasi puhdistuskittiä 
voi käyttää.

c.  Jos skannattuun tuotenumeroon ei tässä laitteessa liity nukleiinihapon puhdistusmenetelmää, näyttöön 
avautuu tietonäyttö, joka ilmoittaa, että ohjelmistossa ei ole kyseiseen skannattuun luettelonumeroon 
liittyvää protokollaa. Tietonäytön OK-painikkeen valitseminen palauttaa näytön aloitusnäyttöön. Saat 
uusimmat tiedot saatavilla olevista menetelmistä ottamalla yhteyttä Promega Technical Services 
-yksikköön (sähköposti: techserv@promega.com) tai käymällä osoitteessa www.promega.com/
resources/software-firmware/maxwell-maxprep/maxwell-cscsoftware-firmware-methods/

4. Viivakoodin skannaamisen jälkeen näyttöön avautuu Kasetin asetukset -ikkuna (kuva 38), jonka avulla 
voidaan määrittää kasettien asemat näytealustalla ja antaa kunkin näytteen tunnistetiedot.

 Huomautus: Kasetin aseman päällä näkyy punainen huutomerkki, kun tarvittavat tiedot puuttuvat tai 
kasetit eivät täytä järjestelmänvalvojan määrittämiä vanhentumispäivävaatimuksia. Koskettamalla punaista 
huutomerkkiä saat näkyviin kuvauksen kyseiseen kasetin asemaan liittyvästä ongelmasta.

a.  Valitse tyhjät asemat, joissa kasetit käsitellään, koskettamalla kunkin käytettävän aseman kohdalla 
olevaa pitkää suorakulmiota. Tietoa, jonka mukaan kukin näytteenkäsittelyasema otetaan mukaan tai 
jätetään pois, käytetään ainoastaan raportoinnissa ilmoittamaan, miten monta näytettä on käsitelty ja 
missä laitteen asemissa kyseiset näytteet on käsitelty.

b.  Kun kasettien asemat on valittu, käyttäjän on annettava kaikki järjestelmänvalvojan määrittämät 
tarvittavat näytteiden seurantatiedot. Vaadittavat vähimmäistiedot ovat Näytteen ID ja Kitin eränumero. 
Järjestelmänvalvojat voivat kuitenkin edellyttää myös kasetin viivakoodien, eluutioputkien viivakoodien 
ja kahden muun järjestelmänvalvojan määritettävissä olevan kentän tietojen antamista. Jatka-painike 
muuttuu aktiiviseksi vasta, kun kaikkien valittujen kasettien asemien kaikki vaaditut tiedot on annettu.

  •  Anna valitun paikan viivakooditiedot skannaamalla tai koskettamalla manuaalisesti kasetin aseman 
alapuolella olevaa mustaa laatikkoa (kuva 39). Kun viivakoodi on skannattu, ohjelmisto siirtyy 
automaattisesti asemaan, jossa on seuraava tyhjä viivakoodikenttä. Kun kaikki kasetin 
näytetunnistustiedot on syötetty, ohjelmisto siirtyy automaattisesti seuraavaan kasettiin, jonka 
viivakoodikentät ovat tyhjät. Jos kasettien ja eluutioputkien viivakoodit on annettava, ne on 
suositeltavaa skannata välittömästi ennen kasetin tai eluutioputken asettamista näytealustalle.

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/
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6.B. Protokollan käynnistäminen (jatkoa)

  •  Kirjoita tai skannaa näytetiedot koskettamalla Näytteen ID -tekstiruutua ja muita tarvittavia 
näytteen seurantatietojen tekstiruutuja.

  •  Ajoon voidaan syöttää useita kitin eränumeroita koskettamalla tai pyyhkäisemällä useita mustia 
ruutuja ja koskettamalla Kitin eränumero -tekstiruutua, jolloin näyttöön tulee Skannaa viivakoodi 
-näyttö. Skannaa tai syötä sen kittierän viivakooditiedot, joka on käytössä valituissa 
kasettiasemissa. Annettaessa useita kitin eränumeroita viivakoodien on oltava seuraavassa 
muodossa: luettelonumero, kitin eränumero, viimeinen käyttöpäivä muodossa vuosi-kuukausi 
(esimerkki: AS13213221872018-05, jossa luettelonumero on AS1321, kitin eränumero 322187 ja 
viimeinen käyttöpäivä 2018-05). Tarkistamalla skannattu viivakoodi varmistetaan, että sillä on 
sama luettelonumero kuin alun perin skannatulla kitillä ja että kitin viimeinen käyttöpäivä ei ole 
umpeutunut. Jos kitti on vanhentunut, jos kitti ei sovi valitulle menetelmälle tai jos laite ei tue 
kittiä, järjestelmä antaa virheilmoituksen.

Huomaa, että puutteellisia tietoja sisältävien asemien harmaan suorakaiteen yläosassa näkyy punainen 
ympyrä ja huutomerkki. Jatka-painike on harmaa ja ei ole käytettävissä niin kauan kuin pakollisia 
tietoja puuttuu.

Kun kaikki tiedot on asianmukaisesti annettu, valmistele laite ekstraktioajoa varten koskettamalla 
Jatka-painiketta.

Tärkeää. kitin pakkauksessa on kaksi viivakoodia. Skannaa pakkauksen yläreunassa oleva viivakoodi. Jos 
skannattu viivakoodi on väärin, saadaan virheilmoitus.

  Kuva 38. Kasetin asetukset -näyttö. Valittu protokolla näkyy näytön yläosasta. Tässä näytössä 
käyttäjä voi valita käsiteltävät kasettien asemat. Valitse kasetin asema tai poista sen valinta 
koskettamalla haluamasi aseman pitkää suorakaidetta.

!
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  Kuva 39. Viivakoodin ja kitin erän syöttö. Kunkin aseman näytteen ID ja kitin erätiedot voidaan 
skannata tai syöttää manuaalisesti valitsemalla kasetin aseman alareunassa oleva numeroitu ruutu. 
Tietojen syöttöalueen oikealla puolella olevan nuolen koskettaminen siirtää seuraavaan mahdolliseen 
kasetin asemaan. Valitsemalla useita asemia on mahdollista antaa kitin erätiedot useille kasettien 
asemille.

5. Kun kaikki halutut käsiteltävien kasettien ja näytteiden tiedot on annettu, siirry Luukku-näyttöön (kuva 40) 
valitsemalla Jatka-painike. Avaa Maxwell® CSC Instrumentin luukku painamalla OK-painiketta.

 Kuva 40. Luukku-näyttö. Ilmoittaa käyttäjälle, että Maxwell® CSC Instrumentin luukku aukeaa.
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6.B.  Protokollan käynnistäminen (jatkoa)

6. Näet Ekstraktion tarkistuslista -näytön (kuva 41). Tarkistuslistaan on koottu vaiheet, jotka on tehtävä ennen 
ekstraktion aloittamista. Käyttäjän on vahvistettava, että kaikki tarkistuslistan kohdat on suoritettu oikein, 
jonka jälkeen Käynnistä-painike muuttuu aktiiviseksi. Palaa Kasetin asetukset -näyttöön koskettamalla 
Peruuta-painiketta.

Kuva 41. Ekstraktion tarkistuslista -näyttö. Näyttöön on koottu toimenpiteet, jotka suorittamalla laite 
valmistellaan valittujen näytteiden käsittelyä varten. Ekstraktion tarkistuslistaan ei ole otettu käsiteltävän 
kitin teknisessä ohjeessa ilmoitettuja, tätä vaihetta ennen suoritettavia esikäsittelyvaiheita.

7. Valmistele näytealusta ja laite Ekstraktion tarkistuslista -näytön mukaan. Laitteen valmisteluvaiheet:

  •  Näytteiden esikäsittely on suoritettu. Näytteiden esikäsittely kuvataan tarvittaessa kunkin 
Maxwell® CSC -reagenssikitin teknisessä ohjeessa.

  •  Aseta kasetit näytealustan valittuihin asemiin (kuva 42). Napsauta kasetit paikalleen painamalla 
voimakkaasti molemmista päistä. Varmista, että kuulet napsahduksen.

 Kuva 42. Aseta kasetit näytealustalle ja napsauta ne paikalleen painamalla lujasti.
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  •  Poista kaikkien kasettien kaikki tiivisteet.

  •  Aseta eluutioputket näytealustan valittuihin asemiin.

    Huomautus: Viivakooditarroja ei saa kääriä eluutioputkien ympärille ennen kuin putket on 
työnnetty näytealustaan.

  •  Lisää kuhunkin eluutioputkeen sopiva määrä eluointipuskuria (ks. oikea määrä Maxwell® CSC 
-reagenssipakkauksen teknisestä ohjeesta).

  •  Lisää esikäsitelty näyte kasetin syvennys 1 (suurin kaivo).

  •  Varmista, että laitteen sisällä olevassa mäntätangossa ei ole edellisistä ajoista peräisin olevia 
mäntiä. Jos tangossa on mäntiä, katso poisto-ohjeet kohdasta 6.C.

  •  Aseta mäntä kunkin kasetin viimeiseen kaivoon (lähinnä eluutioputkea).

  •  Aseta näytealusta laitteeseen kuvan 43 mukaisesti. Aseta näytealustan takaosa laitteeseen kuvan 
mukaiseen kulmaan ja paina näytealustan etuosaa alaspäin niin, että eluutioputket asettuvat 
lämmitysasentoon. Varmista, että näytealusta on kokonaan laitteen sisällä.

 Kuva 43. Aseta näytealusta laitteeseen.
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6.B.  Protokollan käynnistäminen (jatkoa)

    Ilmoita vaiheen suorittaminen kunkin vaiheen jälkeen valitsemalla vaiheen vieressä oleva Vahvista-
painike. Käynnistä-painike muuttuu aktiiviseksi vasta kun kaikki tarkistuslistan kohdat on vahvistettu 
(kuva 44). Aloita puhdistaminen koskettamalla Käynnistä-painiketta tai palaa Kasetin asetukset 
-näyttöön koskettamalla Peruuta-painiketta.

  Kuva 44. Valmis ekstraktion tarkistuslista. Käynnistä-painike muuttuu valittavaksi, kun kaikki 
tarkistuslistan kohdat on vahvistettu. Aloita käsittelyajo koskettamalla Käynnistä -painiketta tai palaa 
näytteen tietojensyöttöikkunaan valitsemalla Peruuta.

   Huomautus: Reagenssikasetit on suunniteltu käytettäväksi potentiaalisesti tartuntavaarallisten 
aineiden yhteydessä. Tartuntavaarallisia aineita käsitellessään käyttäjien on syytä käyttää 
asianmukaista suojausta (esim. käsineitä ja suojalaseja). Kun järjestelmän yhteydessä käsitellään 
tartuntavaarallisia aineita, on niiden käsittelyssä ja hävittämisessä noudatettava laitoksen voimassa 
olevaa ohjeistusta.

   Tärkeää. Männät on sijoitettava asianmukaiseen aloitusasentoon. Jos laite suorittaa ajon 
magneettisauvat suojaamattomina, magneettisauvayksikkö on puhdistettava huolellisesti (katso 
kohta 7.B) ja näytekasetit heitettävä pois. Näytteet menetetään.
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8. Protokollan suorituksen ollessa kesken näytössä on Protokolla käynnissä -ikkuna (kuva 45). Protokolla 
käynnissä -näytön otsikkorivi ilmoittaa käynnissä olevan protokollan. Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

  •  protokolla-ajon käynnistäjän nimi

  •  ajon päättymisen aika-arvio

  • nykyisen vaiheen kuvaus

  • ajon valmiusasteen prosentteina ilmoittava tilanneilmaisin.

   Keskeytä meneillään oleva ajo koskettamalla näytön oikeassa alakulmassa olevaa Keskeytä-painiketta. 
Huomaa, että kaikki käsiteltävät näytteet menetetään, jos ajo keskeytetään. 

9. Protokollat voivat päättyä kolmella eri tavalla:

  •  protokollan suoritus onnistuu

  •  käyttäjä keskeyttää protokollan

  • laitteessa ilmenee virhe.

  Kuva 45. Protokolla käynnissä -näyttö. Protokollan ollessa käynnissä näytöllä on Protokolla 
käynnissä -ikkuna. Käynnissä oleva protokolla näkyy näytön yläreunassa. Näyttö ilmoittaa myös 
käyttäjän, joka ajon on käynnistänyt, ajon arvioidun päättymisajan, menetelmän kulloinkin menossa 
olevan vaiheen kuvauksen ja tilanneilmaisimen, joka näyttää ajon valmiusasteen prosenttina. Keskeytä 
meneillään oleva ajo koskettamalla näytön oikeassa alakulmassa olevaa Keskeytä-painiketta.
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6.B.  Protokollan käynnistäminen (jatkoa)

Protokollan suorittaminen onnistui

Kun protokolla on suoritettu onnistuneesti, Protokolla käynnissä -näyttö vaihtuu viestiin, joka ilmoittaa 
protokollan suorituksen onnistuneen (kuva 46). Protokollan ajon päättyessä Nykyinen vaihe -kohtaan tulee 
Valmis. Avaa Maxwell® CSC Instrumentin luukku koskettamalla Avataan luukkua -painiketta.

Kuva 46. Protokolla käynnissä -näyttö protokollan päätyttyä. Kulloinkin käynnissä olevan 
protokollan valmistuessa Protokolla käynnissä -ikkunan tilanneilmaisin näyttää ajon valmistumisasteeksi 
100 %. Nykyinen vaihe -ilmoitus vaihtuu ajon päättyessä muotoon Valmis. Kun protokolla on valmis, 
näytealusta voidaan poistaa avaamalla Maxwell® CSC Instrumentin luukku valitsemalla Avataan luukkua 
-painike.

Sulje eluutioputkien korkit ja poista putket alustasta (kuva 47). Varmista, että kaikkien kasettien mäntä on 
syvennyksessä 8. Poista näytealusta tarttumalla alustaan lujasti eluutioputken asemasta, nostaen alustaa ja 
vetämällä se ulos (katso kuva 48). Ajon päättymisen jälkeen näytealusta voi olla lämmin. Näytealustan 
poistamisen yhteydessä on oltava varovainen. Mikäli joukossa on kasetteja, jolla ei ole mäntiä, poista nämä 
kohdan 6.C mukaisesti. Erotettu nukleiinihappo on eluutioputkissa. Poista kasetit ja männät Maxwell® CSC 
-näytealustalta. Käytetyt kasetit ja männät hävitetään asianmukaisesti laitoksen vaarallisia ja biologisesti 
vaarallisia jätteitä koskevien käytäntöjen mukaisesti. Reagenssikasetteja, mäntiä tai eluutioputkia ei saa 
käyttää uudelleen.
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Kuva 47. Eluutioputkien korkkien sulkeminen.

Kuva 48. Eluutioputkien ja näytealustan poistaminen.

Luukun avaamisen jälkeen näytölle tulee Raporttinäkymä-näyttö (kuva 51). Jos järjestelmänvalvoja on 
määrittänyt, että puhdistuksen jälkeen on suoritettava UV-sanitointi, käyttäjää pyydetään vahvistamaan, 
että laitteessa ei ole näytteitä eikä eluaatteja ennen UV-sanitointia (katso kohta 6.F).
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6.B.  Protokollan käynnistäminen (jatkoa)

Käyttäjän keskeyttämä protokolla

Jos käyttäjä keskeyttää protokollan, Protokolla käynnissä -näyttö ilmoittaa, että protokolla on keskeytetty 
(kuva 49). Kun protokolla keskeytetään, Nykyinen vaihe -tiedoksi tulee Käyttäjän keskeyttämä. Kun 
protokolla on keskeytetty, Puhdista-näyttö voidaan avata painamalla Avataan luukkua -painiketta 
(kuva 50).

Kuva 49. Protokolla käynnissä -näyttö protokollan keskeyttämisen jälkeen. Jos käyttäjä 
keskeyttää protokollan tai ilmenee laitevika, Protokolla käynnissä -näyttö ilmoittaa, että protokolla on 
keskeytetty, ja näyttää samalla syyn Nykyinen vaihe -kohdan vieressä. Protokollan keskeyttämisen jälkeen 
voidaan ajaa Puhdista-toimenpide koskettamalla Avataan luukkua -painiketta. Keskeytetty ajo (joko 
käyttäjän keskeyttämä tai laitevirheestä johtuva) johtaa kaikkien näytteiden menettämiseen. Älä yritä 
puhdistaa uudestaan näytteitä, joiden ajo keskeytettiin.

Laitevirhe

Jos protokollan suoritus keskeytyy laitevirheen vuoksi, Protokolla käynnissä -näyttö ilmoittaa, että 
protokollan ajaminen on keskeytetty, ja näyttää samalla virheilmoituksen (kuva 49).

Protokollan keskeyttämisen jälkeen Nykyinen vaihe -ikkuna näyttää keskeyttämisen syyn.
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6.C. Puhdista-toiminto

Kun protokolla on keskeytetty, Puhdista-näyttö voidaan avata painamalla Avataan luukkua -painiketta 
(kuva 50).

Puhdista-näyttö pyytää käyttäjää tarkistamaan, onko mäntätangossa edelleen mäntiä. Jos männät ovat irti 
tangosta, poista näytealusta laitteesta ja jatka koskettamalla Ohita puhdistus -painiketta. Ohita 
puhdistus -painikkeen painaminen tuo näyttöön ekstraktioraportin (kuva 51).

Kuva 50. Puhdista-näyttö protokollan keskeyttämisen tai laitevirheen jälkeen. Jos protokollan 
suorittaminen keskeytyy käyttäjän toimesta tai laitevirheestä johtuen, Puhdista-näyttö avautuu, jolloin 
valittavana on joko Käynnistä tai Ohita puhdistus riippuen siitä, ovatko männät edelleen kiinni 
mäntätangossa vai irronneet siitä.

Jos osa männistä tai kaikki männät ovat edelleen kiinni mäntätangossa, irrota männät suorittamalla 
seuraavat toimenpiteet ennen puhdistusajoa:

• Poista näytealustasta kasetit, joiden männät ovat ulkona.

• Aseta näytealusta takaisin jäljellä olevine kasetteineen (joissa ei ole poistettuja mäntiä).

• Poista jäljellä olevat männät koskettamalla Käynnistä puhdistus -painiketta.

Poista näytealusta painamalla Avataan luukkua -painiketta onnistuneen Puhdistus-toiminnon jälkeen. 
Näyttöön avautuu Raporttinäkymä-näyttö.

Jos mäntien puhdistaminen epäonnistuu, ota yhteys Promega Technical Services -yksikköön.
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6.D. Tulokset

Raporttinäkymä-näyttö avautuu näyttöön sen jälkeen, kun Avataan luukkua -painiketta on painettu 
Protokolla-ajo-ikkunassa (kuva 51). Tämä näyttö näyttää kulloistakin laiteajoa koskevat näytteiden 
seurantatiedot ja protokollakohtaiset tiedot. Raportti sisältää ennen protokollan käynnistämistä tallennetut 
näytteiden seurantatiedot, protokollan päätöstilanteen (valmis tai keskeytetty), protokollan käynnistämisen 
kellonajan, protokollan suorituksen keston, käyttäjän tunnuksen ja Maxwell® CSC Instrumentin tiedot 
(mm. ohjelmistoversio, laiteohjelmiston versio, ohjelmistotila, instrumentin nimi ja sarjanumero).

  Kuva 51. Raporttinäkymä-näyttö. Raporttinäkymä-näyttö sisältää kulloistakin laiteajoa koskevat 
näytteiden seurantatiedot ja protokollakohtaiset tiedot. Raportti sisältää ennen protokollan 
käynnistämistä tallennetut näytteiden seurantatiedot, protokollan päätöstilanteen (valmis tai 
keskeytetty), protokollan käynnistämisen kellonajan, protokollan suorituksen keston, käyttäjän 
tunnuksen ja laitteeseen liittyviä lisätietoja.

Näytön vasemmassa reunassa on Tulosta- ja Vie-painikkeet, joita voidaan käyttää raportin tulostamiseen 
tai raportin tietojen viemiseen (kuva 52). Kosketa Vie-painiketta ja siirry kansioon, johon raportti viedään, 
ja kosketa sitten Tallenna-painiketta. Keltaisilla ja punaisilla suorakaidepainikkeilla voit valita kansion, 
jonne raportit tallennetaan. Nykyinen polku näkyy Vientikansio-näytön yläreunan keltaisissa suorakaiteissa. 
Valitussa hakemistossa olevat kansiot näkyvät punaisina suorakulmioina näytön pääalueella. Siirry 
haluttuun kansioon koskettamalla Drive\-painiketta. Siirry määritettyyn kansioon koskettamalla punaisia 
kansiopainikkeita. Maxwell® CSC -ohjelmisto vie sekä tulostettavia (*.pdf) että sarkaimin erotettuja 
tekstimuotoisia (*.txt) raportteja. Sarkaimin erotettu tekstimuotoinen tiedosto voi olla hyödyllinen 
LIMS-järjestelmän (esim. Laboratory Information Management System, laboratorion tietohallintajärjes-
telmä) kanssa käytettäessä. Esimerkki sarkaimin erotetusta raporttimuodosta on osoitettu kuvassa 53, ja 
esimerkki tulostettavasta PDF-muodosta näkyy kuvassa 54.



Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 USA · Maksuton puhelinnumero Yhdysvalloissa 800-356-9526 · 608-274-4330 · Faksi 608-277-2516 51
www.promega.com  TM457 · Tarkistettu 4/22

Kuva 52. Vientikansio-näyttö. Vie-painikkeen painalluksen jälkeen käyttäjää pyydetään siirtymään 
tiedostosijaintiin, johon raporttitiedostot tallennetaan.

Avaa raportin vientikansio koskettamalla Avaa-painiketta. Jos et halua näyttää raporttia, paina Valmis-
painiketta ja palaa Raporttinäkymä-näytölle.
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6.D. Tulokset (jatkoa)

Kuva 53. Esimerkki sarkaimin erotetusta tiedostosta.

Kuva 54. Esimerkki raportista PDF-muodossa.

6.E. Raporttien ajaminen

Näytteiden seurantaraportit ja laitteen huoltoraportit voidaan näyttää Maxwell® CSC -ohjelmiston 
aloitusnäytössä (kuva 55) painamalla Tulokset-painiketta. Tulokset-ikkunassa on luettelo kaikista 
Maxwell® CSC IVD Mode -ohjelmistossa tehdyistä protokolla-ajojen raporteista sekä järjestelmälle 
suoritettujen huoltojen ja järjestelmätehtävien tiedot (kuva 56). Keskeytetystä ajosta syntyneet raportit 
tunnistaa punaisesta ympyrästä, jonka sisällä on huutomerkki. Käyttäjä voi suodattaa raportteja ajan 
perusteella koskettamalla vasemmalla olevia painikkeita ja näyttää näin raportteja ajoista, jotka on 
suoritettu tänään, tässä kuussa, viimeisen 6 kuukauden aikana tai tänä vuonna. Myös kaikki Maxwell® CSC 
Instrumentilla koko sen käyttöaikana tehdyt ajot voidaan näyttää. Raportteja suodattamalla voidaan lisäksi 
näyttää vain tietyt raporttityypit koskettamalla näkymän vasemmalla puolella olevia Ekstraktio-, Huolto-, 
Järjestelmä- tai Kaikki tyypit -painikkeita. Raportin tietoja voidaan lajitella sarakkeen sisällön mukaan 
koskettamalla sarakeotsikoita. Näytä yksityiskohtainen raporttinäkymä koskettamalla haluttua raportin 
kohtaa (kuva 57). Näytön vasemmassa alakulmassa oleva Vie kaikki -painike vie kaikki näytetyt tulokset 
käyttäjän määrittämään paikkaan.
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Kuva 55. Maxwell® CSC -ohjelmiston aloitusnäyttö. Tulokset avaa Maxwell® CSC -järjestelmän 
Tulokset-näytön, joka näyttää kaikkien ekstraktioajojen ekstraktioraportit, huoltotoimenpiteet ja 
järjestelmän toiminnot.

Kuva 56. Tulokset-näyttö. Tulokset-näytössä on ekstraktioraportit kaikista Maxwell® CSC IVD Mode 
-ohjelmistolla ajetuista ekstraktioprotokollista sekä tällä laitteella ajetuista huolto- ja 
järjestelmäprotokollista. Keskeytetystä ajosta syntyneet raportit tunnistaa punaisesta ympyrästä, jonka 
sisällä on huutomerkki. Katso haluamasi protokolla-ajon tarkat tiedot koskettamalla kyseisen 
raportin nimeä.
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6.E. Raporttien ajaminen (jatkoa)

Kuva 57. Ekstraktioraportti. Esimerkki ekstraktioraportin sisältämistä näytteen seurantatiedoista.
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6.F. Sanitaatio

Laitteen UV-valon käsittely voidaan suorittaa aloitusnäytöstä (kuva 58) koskettamalla Sanitoi-painiketta. 
Varmista ennen UV-sanitaation käynnistämistä, että laitteesta on poistettu kaikki näytteet ja kaikki roiskeet 
on pyyhitty. Näyttöön tulee sanitaation tarkistuslista (kuva 59), joka ilmoittaa UV-sanitaation keston. Ennen 
sanitaatiota näyttö pyytää myös vahvistamaan, että laitteessa ei ole näytteitä eikä eluaatteja. Vahvistamisen 
jälkeen Käynnistä-painike muuttuu aktiiviseksi. Käynnistä UV-sanitaatio koskettamalla Käynnistä-
painiketta.

Kuva 58. Aloitusnäyttö. Maxwell® CSC Instrumentin UV-valokäsittely käynnistyy Sanitoi-painikkeesta.

Kuva 59. Sanitaation tarkistusluettelo -näyttö. Sanitaation tarkistusluettelo kertoo UV-sanitaatiopro-
sessin keston. Ennen sanitaatiota näyttö pyytää myös vahvistamaan, että laitteessa ei ole näytteitä eikä 
eluaatteja.

Kun sanitaatio on suoritettu, otsikkoriville tulee seuraava kuvake.

Näytä sanitaatioraportti koskettamalla kuvaketta.

Huomautus: UV-säteily sopii dekontaminatioon, koska se pystyy inaktivoimaan biologisia molekyylejä.  
UV-käsittely ei korvaa puhdistusta. UV-sanitaation käyttö yksinään ei aina riitä dekontaminointiin.
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7. Puhdistus ja huolto

Maxwell® CSC Instrumentissa ei ole käyttäjän huollettavia osia, ja laite tarvitsee vain erittäin vähän huoltoa. 
On kuitenkin tärkeää puhdistaa laite jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos näytteitä tai reagensseja on 
vuotanut, puhdista laite välittömästi vaurioiden välttämiseksi tai näytteiden kontaminaation estämiseksi.

Maxwell® CSC Instrument on suurimmaksi osaksi pinnoitettu eloksoidulla kalvolla, joka muodostaa 
metallin pinnalle kestävän, helposti puhdistettavan suojan. Ennen puhdistusta laite on aina sammutettava ja 
irrotettava verkkovirrasta.

7.A. Yleinen hoito

Roiskeet on pyyhittävä välittömästi. Jokaisen käyttökerran jälkeen magneettisauvayksikkö, mäntätanko, 
alustan sisäosa ja laitteen ulkopinta on pyyhittävä 70-prosenttiseen etanoliin kostutetulla liinalla. Muita 
liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita ei saa käyttää.

Tärkeää. Käytä käsineitä tai muita suojaimia. Jos laitetta käytetään biovaarallisten materiaalien 
yhteydessä, hävitä puhdistusaineet laitoksen ohjeiden mukaisesti.

• Maxwell® CSC Instrument on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Pidä laitteen takana olevat tuuletusaukot puhtaina pölystä.

•  Maxwell® CSC Instrumentin koteloa ei saa irrottaa puhdistamista varten. Muussa tapauksessa 
takuu mitätöityy.

• Älä kastele laitteen pintaa suurella nestemäärällä käyttämällä sumutuspulloa.

• Kuivaa nesteet laitteen pinnoilta nopeasti.

• Estä lämmityselementtien vahingoittuminen pitämällä lämmitettyjen eluutioputkien paikat aina kuivina.

7.B. Laitteiston puhdistaminen

Jos männät jätetään ajon aikana vahingossa huomiotta tai ne jäävät väärään aloituskohtaan, kone saattaa 
suorittaa ajon magneettisauvat suojaamattomina. Tässä tapauksessa magneettisauvayksikkö on 
puhdistettava.

Tärkeää. Käytä käsineitä tai muita suojaimia. Jos laitetta käytetään biovaarallisten materiaalien yhteydessä, 
hävitä puhdistusaineet laitoksen ohjeiden mukaisesti.

1.  Puhdista magneettisauvayksikkö pyyhkimällä kostealla, pehmeällä liinalla. Yksikkö voidaan pyyhkiä 
myös 70-prosenttisella etanolilla. Paramagneettisten hiukkasten poistamiseen magneettisauvayksiköstä 
tarvitaan useita pyyhintäkertoja. Magneettisten hiukkasten poistamista voidaan helpottaa käärimällä 
magneetin (kuten sekoitussauvan) ympärille kostea liina.

2.  Jos magneettisauvayksikköä ei voida puhdistaa, ota yhteyttä Promega Technical Services -yksikköön.
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7.C. Roiskeiden käsittely

Roiskeet on pyyhittävä välittömästi. Jos laitteelle läikkyy reagenssia, pyyhi näkyvä aine liinalla. Kuivunut 
materiaali pyyhitään pois kostealla paperipyyhkeellä. Huomaa, että reagenssit sisältävät vaarallisia aineita, 
mistä syystä paperipyyhkeet on hävitettävä laitoksen ohjeiden mukaisesti. Pyyhi hyvin, kunnes näkyvä 
materiaali on poistettu. Mikäli laitteelle läikkyy aineita, jotka muodostavat mahdollisen tartuntavaaran, 
pyyhi roiskeet paperipyyhkeillä ja pese alue esim. Steris® LpH® -pesuaineliuoksella valmistajan ohjeiden 
mukaan. Hävitä pyyhkeet laitoksen biologisesti vaarallisia jätteitä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Tärkeää. Älä käytä valkaisuaineita Maxwell® CSC Instrumentin puhdistukseen. Valkaisuaine reagoi 
Maxwell® CSC -reagenssikaseteissa käytettävän guanidiinitiosyanaatin kanssa, eikä sitä saa lisätä mihinkään 
lyysiliuosta sisältävään näytejätteeseen. Maxwell® CSC -reagenssiroiskeita ei saa puhdistaa valkaisuaineella.
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8. Analyyttisen suorituskyvyn arviointi

Maxwell® CSC Instrumentin (Cat.# AS6000) analyyttisen suorituskyvyn arvioinnissa käytettiin Maxwell® 
CSC Blood DNA Kittiä, Maxwell® CSC RNA Blood Kittiä, Maxwell® CSC DNA FFPE Kittiä sekä Maxwell® 
CSC RNA FFPE Kittiä. Kitistä riippuen käytettiin joko ihmisen kokoverinäytteitä tai FFPE-kudosnäytteitä. 
Keskimääräinen tuotto ja prosenttimääräinen variaatiokerroin (% CV) saatiin saman laitteen kolmen eri 
ajon eluaateista ja kolmen eri laitteen eluaateista.

8.A. Toistettavuus
Taulukko 1. Laiteajojen aikainen ja laiteajojen välinen toistettavuus. Ajojen välinen ja ajonaikainen 
toistettavuus määritettiin ajamalla vähintään kahdeksan kokoverinäytteen replikaattia tai kuusi FFPE-
kudosnäytteen replikaattia käytetystä Maxwell® CSC -kitistä riippuen kolmessa eri ajossa samalla laitteella. 
Seuraavia näytetyyppejä ja testimenetelmiä käytettiin: 1. DNA eristettiin 300 µl kokoverinäytteistä ja tuotto 
arvioitiin absorbanssispektroskopialla. 2. RNA eristettiin 2,5 ml kokoverinäytteistä ja tuotto arvioitiin 
absorbanssispektroskopialla. 3. DNA eristettiin ihmisen koolonleikkeistä ja tuotto arvioitiin qPCR:llä. 4. 
RNA eristettiin ihmisen rintakudosleikkeistä ja tuotto arvioitiin RT-qPCR:llä.

Maxwell® CSC Kit Ajon numero Ajonaikainen % CV Ajojen välinen % CV

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

2 (n = 8) 2,5

3 (n = 8) 2,2

2. RNA Blood 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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Taulukko 2. Laitekohtainen ja laitteiden välinen toistettavuus. Testin edustavaksi kemioiden otoksi 
valittiin kolme eri kittiä, joita käytettiin laitteen toistettavuuden arvioinnissa. Ajojen välinen ja ajonaikainen 
toistettavuus määritettiin ajamalla kahdeksan kokoverinäytteen replikaattia tai kuusi FFPE-kudosnäytteen 
replikaattia käytetystä Maxwell® CSC -kitistä riippuen. Ajot suoritettiin kolmella eri Maxwell® CSC 
Instrumentilla. Kunkin laitteen replikaateille laskettiin puhdistetun nukleiinihapon keskipoikkeama ja 
keskihajonta laitekohtaisen vaihtelun määrittämiseksi. Keskipoikkeama ja keskihajonta laskettiin lisäksi 
replikaateille kaikissa kolmessa ajossa laitteiden välisen vaihtelun määrittämiseksi. Seuraavia näytetyyppejä 
ja testimenetelmiä käytettiin: 1. DNA eristettiin 300 µl kokoverinäytteistä ja tuotto arvioitiin 
absorbanssispektroskopialla. 2. RNA eristettiin 2,5 ml kokoverinäytteistä ja tuotto arvioitiin 
absorbanssispektroskopialla. 3. DNA eristettiin ihmisen koolonleikkeistä ja sitä arvioitiin qPCR:llä. 

Maxwell® CSC Kit
Instrumentin  

numero Ajonaikainen % CV Ajojen välinen % CV

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

2 (n = 8) 3,0

3 (n = 8) 3,3

2. RNA Blood 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. Ristikontaminaatio

DNA puhdistettiin kahdeksasta 300 µl:n miesten ja naisten kokoverinäytteiden replikaateista. Näytteet 
käsiteltiin Maxwell® CSC Instrumentin vuorottelevissa näytealustan asemissa Maxwell® CSC Blood DNA 
Kittiä käyttäen. Mahdollista vierekkäisten miesten näytteiden aiheuttamaa mies-DNA-ristikontaminaatiota 
naisten näytteissä tutkittiin Y-kromosomin SRY-kohteen avulla. Kun naisten kokoverinäytteitä käsiteltiin 
miesten verinäytteiden vieressä olevissa näytealustan asemissa, yhdessäkään naisten näytteessä ei ollut 
havaittavissa olevaa Y-kromosomin DNA:ta.
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9. Kliinisen suorituskyvyn arviointi

Kliinistä suorituskykyä arvioitiin ulkoisen kliinisen laboratorion avulla. Kaksi eri käyttäjää eristi DNA:n 
ihmisen kokoverinäytteistä Maxwell® CSC Instrumenttia ja Maxwell® CSC Blood DNA Kittiä käyttämällä. 
Monistumista testattiin soveltuvalla in vitro -diagnostisella testillä. Samoista näytteistä eristettyä DNA:ta 
testattiin samassa määrityksessä vertailua varten. DNA:n eristämisessä käytettiin laboratorion tavanomaista 
ekstraktiomenetelmää (laboratorion ekstraktiovertailumenetelmä).

Maxwell® CSC -reagenssin teknisissä ohjekirjoissa on lisätietoa suorituskykyyn liittyvistä tiedoista.

9.A. DNA:n monistus

Taulukko 3. DNA:n monistus. DNA puhdistettiin 16 eri ihmisen kokoverinäytteestä Maxwell® CSC Blood 
DNA Kitillä ja laboratorion ekstraktiovertailumenetelmällä. Puhdistettua DNA:ta testattiin COLD-PCR 
JAK2 V617F -määrityksessä niin, että kohteena oli villityypin geeni. Maxwell®-puhdistuksissa arvioitiin 
50 µl verisyötetilavuutta ja 100 µl eluutiotilavuutta. Kummankin menetelmän kaikki näytteet monistuivat 
Cq-arvolla < 15 sykliä.

Verinäytteet

Monistus

Maxwell® CSC Laboratorion vertailumenetelmä

16 Kaikki näytteet monistuivat Kaikki näytteet monistuivat
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Taulukko 4. Testerien välinen toistettavuus. Kaksi eri käyttäjää puhdistivat DNA:n 16 eri ihmisen 
kokoverinäytteestä Maxwell®-järjestelmällä. Puhdistuksessa käytettiin 300 µl verisyötetilavuutta ja 50 µl 
eluutiotilavuutta kahdeksalle näytteelle (välillä TS-1 ja TS-8). 50 µl verisyötetilavuutta ja 100 µl 
eluutiotilavuutta käytettiin lopuille kahdeksalle näytteelle (välillä TS-9 ja TS-16). Tällä varmistettiin, että 
kaikki Maxwell® CSC Blood DNA Kitin sallimat verisyötetilavuudet ja eluutiotilavuudet katettiin testissä. 
Eristettyä DNA:ta testattiin COLD-PCR JAK2 V617F -määrityksessä niin, että kohteena oli villityypin 
geeni. Kunkin testerin saamia Cq-arvoja verrattiin keskenään. Kahden testerin tulokset vastasivat toisiaan.

Verinäyte

Syötenäyte ja eluutiotilavuudet 
(Maxwell® CSC) Keskimääräinen Cq

Syötenäytetila-
vuus (µl)

Eluutiotila-
vuus (µl) Testeri 1 Testeri 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. Ristikontaminaatio

DNA:n puhdistus suoritettiin kahdeksalle eri 300 µl kokoverinäytteelle ja kahdeksalle negatiiviselle 
kontrollivesinäytteelle vuorottelevissa näytealustan asemissa. Tällä tutkittiin tapahtuiko saman laiteajon 
aikana näytteiden välistä ristikontaminaatiota. Saatujen eluaattien testaamisessa käytettiin qPCR-
menetelmää. Näin tutkittiin, oliko negatiivisissa kontrolleissa DNA-kontaminaatiota. Testissä käytettiin 
JAK2 V617F -monistusmääritystä ja kohteena oli villityypin geeni. Missään negatiivisessa kontrollissa ei 
havaittu DNA:ta. Tämä osoittaa ettei laiteajon aikana tapahtunut havaittavaa ristikontaminaatiota.

Tässä kohdan 9 (Kliinisen suorituskyvyn arviointi) kuvattujen muiden tutkimusten suorittamisen jälkeen 
ulkoinen laboratorio dekontaminoi ja puhdisti laitteen tämän ohjekirjan kohdan 7 vaiheiden mukaisesti. 
DNA:ta puhdistettiin sitten 16 negatiivisesta kontrollinäytteestä (vesi) Maxwell® CSC Instrumenttia ja 
Maxwell® CSC Blood DNA Kittiä käyttämällä. Kunkin näytteen eluaattien testauksessa käytettiin qPCR-
menetelmää. Näin tutkittiin, esiintyikö näytteissä DNA-kontaminaatiota. Menetelmässä käytettiin JAK2 
V617F -monistustestiä, jonka kohteena oli villityypin geeni. Negatiivisissa kontrolleissa ei havaittu DNA:ta. 
Tämä osoittaa että noudattamalla puhdistusohjeita estetään tehokkaasti edellisten laiteajojen aiheuttama 
kontaminaatio.
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10. Vianmääritys
Mikäli esiin nousee kysymyksiä, joihin tässä ei ole annettu vastausta, ota yhteyttä Promegan paikalliseen 
toimipisteeseen tai jälleenmyyjään. Promegan lähimmän paikallisen toimipisteen tai jälleenmyyjän löydät 
Promegan verkkosivuilta. Yhteystiedot ovat osoitteessa: www.promega.com. Sähköposti: 
techserv@promega.com

Oireet Syyt ja kommentit
Laite ei vedä pois mäntiä Jos männät ovat edelleen kiinni mäntätangossa, toimi seuraavasti: 

Poista näytealustasta kasetit, joiden männät ovat ulkona. 
Aseta näytealusta uudelleen sisään kasetteineen ilman 
poistettuja mäntiä. 
Valitse aloitusnäytöltä ensin Asetukset-painike ja sitten Puhdista. 
Varmista, että tarkistusluettelon kohdat on täytetty, ja yritä saada 
männät irtoamaan toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. 
Jos mäntien puhdistus epäonnistuu, ota yhteyttä Promega 
Technical Services -yksikköön: techserv@promega.com

Tablettitietokoneen kosketusnäyttö ei näytä 
toimivan

Varmista, että taulutietokoneen virtapistoke on kytketty kunnolla.

 Varmista, että laite on liitetty tablettitietokoneen USB-porttiin. 

Käynnistä Maxwell® CSC -tablettitietokone ja Maxwell® CSC 
-ohjelmisto uudelleen.

 Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Promega Technical Services 
-yksikköön (techserv@promega.com).

Ohjelma ei päästä eteenpäin Skannaa viivakoodi 
-näytöstä

 Varmista, että skannattava viivakoodi on oikea (katso kuva 37). 

Varmista, että käytettävä Maxwell® CSC -kitti on sopiva.

Varmista, ettei kitin viimeinen käyttöpäivämäärä ole umpeutunut.

 Jos ongelmat eivät ratkea, ota yhteyttä Promega Technical Services 
-yksikköön.

Sanitaatioaikaa ei voi muuttaa eikä uusia 
protokollia voi ladata

 Vain järjestelmänvalvojan oikeuksilla voi muuttaa tiettyjä Maxwell® 
CSC -laitteen toimintoja. Jos tablettitietokoneeseen kulloinkin 
kirjautuneena olevalla käyttäjällä ei ole Maxwell® CSC -laitteen 
järjestelmänvalvojan oikeuksia, käyttäjän tulee kirjautua ulos ja 
takaisin sisään Windows-käyttäjäprofiililla, jossa Maxwell® CSC 
-järjestelmänvalvojan oikeudet ovat. Käynnistä Maxwell® CSC 
-ohjelmisto ja tee haluamasi Maxwell-ohjelmiston asetusmuutokset.
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10.A. Virheet ja varoitukset

Virhe Selitys

<Menetelmän nimi> ei ole yhteensopiva nykyisen 
toimintatilan kanssa. 

Käyttäjä yrittää ajaa RUO-menetelmää Maxwell® CSC 
IVD -ohjelmistossa. Tämän menetelmätyypin 
suorittamiseen on käytettävä Maxwell® CSC RUO 
-ohjelmistoa. Sulje Maxwell® CSC IVD -ohjelmisto, avaa 
Maxwell® CSC RUO -ohjelmisto ja suorita haluamasi 
RUO-menetelmä.

Alustusvirhe: Käyttö estetty, Promega-käyttäjä ei kelpaa, 
ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Tablettitietokoneelle kirjautuneella Windows-
käyttäjäprofiililla ei ole oikeuksia ajaa Maxwell® CSC 
-ohjelmistoa. Lue oppaasta TM484 lisätietoa Maxwell® 
CSC -ohjelmiston käyttöoikeuksista Windows-
käyttäjäprofiilissa.

USB-laitetta ei löydy. Onko se pois päältä tai irti? Tablettitietokonetta ei ole liitetty laitteeseen tai laite on 
pois päältä. Tarkista, että tablettitietokone on liitetty 
laitteeseen tai käynnistä tablettitietokone uudelleen tai 
käynnistä laite. Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä Promega 
Technical Services -yksikköön

Luukku auki toiminnan aikana. Järjestelmä on havainnut luukun olevan auki käytön 
aikana. Jos tämä virhe tapahtuu protokolla-ajon aikana, 
ajo keskeytetään ja näytteet menetetään. Painamalla Jatka 
voi laitteella yrittää viimeistellä protokollan 
keskeytysprosessin. Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä 
Promega Technical Services -yksikköön

Protokolla: Käyttäjän keskeyttämä. Käyttäjän keskeyttämä protokolla. Näytteet menetetään.

Virhe kasetin asettamistarkastuksen yhteydessä. Varmista, 
että kasetit ovat täysin paikallaan.

Laite on havainnut, että kasetit eivät ole alustalla täysin 
paikallaan. Aseta kasetit alustalle uudelleen. Jos virhe ei 
poistu, ota yhteyttä Promega Technical Services 
-yksikköön.

Luukun anturi lauennut. Luukun anturin laukeaminen havaittu. Ota yhteyttä 
Promega Technical Services -yksikköön.

Luukun aukeaminen epäonnistui. Luukku ei auennut. Ota yhteyttä Promega Technical 
Services -yksikköön.

Laitteen edellinen tehtävä on edelleen käynnissä. Yritä 
myöhemmin uudelleen.

Käyttäjä on yrittänyt tehdä jotain edellisen ajon ollessa 
käynnissä. Anna kesken olevan toiminnon päättyä ennen 
uuden suorittamista. Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä 
Promega Technical Services -yksikköön.

Edellinen istunto on aikakatkaistu, onko laitteen yhteys 
katkaistu?

Laitteen yhteys katkesi edellisen toiminnon aikana tai 
USB-liitäntä irrotettiin ajon aikana ja kytkettiin sitten 
takaisin. Tarkista, että USB-kaapeli on liitettynä 
laitteeseen tai ettei kukaan irrottanut USB-kaapelia 
laitteen ollessa toiminnassa. Jos virhe ei poistu, ota 
yhteyttä Promega Technical Services -yksikköön.
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Varoitukset Selitys

Varoitus: Ekstraktion käynnistäminen epäonnistui: 
Laitetestiä ei ole hyväksytty.

Laitteen itsealustusta ei ole hyväksytty. Ota yhteyttä 
Promega Technical Services -yksikköön.

Varoitus: Käynnistysdiagnostiikka: Havaittu keskeytetty 
aikaisempi ajo.

Laite on havainnut, että edellinen ajo on keskeytetty. 
Tarkista, ovatko männät kiinni mäntätangossa. Jos ovat, 
suorita Puhdista-toimenpide Asetukset-näytöstä ja irrota 
ne turvallisesti noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. 
Kun männät on irrotettu, poista laitteessa mahdollisesti 
edelleen oleva näytealusta.

Varoitus: Käynnistysdiagnostiikka: Havaittu 
laiteohjelmiston version muutos.

Varoitus, joka ilmoittaa käyttäjälle, että laiteohjelmiston 
versiomuutos on havaittu.

Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista, jotka ovat johtaneet tai voivat johtaa käyttäjän tai 
potilaan kuolemaan tai vakavaan vammaan, tulee ilmoittaa välittömästi valmistajalle. Euroopan Unioniin 
sijoittautuneiden käyttäjien on lisäksi ilmoitettava kaikista vakavista vaaratilanteista sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.

10.B. USB-muistitikun käyttö

 •  Käytettäessä USB-muistitikkua sitä ei saa työntää paikalleen tai irrottaa USB-porteista Maxwell® CSC 
Instrumentin takaa protokolla-ajon ollessa käynnissä.

 •  Koska USB-muistitikut voivat vaihdella valmistaja- tai tyyppikohtaisesti, yhteensopivuusongelmia 
voi esiintyä. Jos järjestelmä ei havaitse USB-muistitikkua muutamassa sekunnissa tai jos tikun 
käyttöön liittyy ongelmia, sammuta ja käynnistä tablettitietokone sekä laite uudelleen ja kokeile toisen 
valmistajan USB-muistitikkua. 

 •  Jos tablettitietokoneen ohjain lakkaa reagoimasta USB-muistitikun asettamisen jälkeen, irrota USB-
muistitikku ja sammuta ja käynnistä tablettitietokone sekä laite uudelleen. 
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11. Liite

11.A. Huolto

Maxwell® CSC Instrument on suositeltavaa huoltaa kerran vuodessa.

11.B. Maxwell® CSC Instrumentin palauttaminen huoltoa varten

Maxwell® CSC Instrument on suunniteltu toimimaan vuosia häiriöttä vain vähäisellä huollolla. Jos laitteen 
toiminnassa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä Promegaan tai Promegan paikallisedustajaan. Promegan 
edustajan tai lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot löytyvät Promegan verkkosivuilta osoitteesta 
www.promega.com. Lisätoimenpiteitä tarvittaessa käyttäjälle esitellään korjausvaihtoehtoja ja laitteelle 
myönnetään palautuslupanumero. Promega ei vastaa laitteista, jotka on palautettu ilman lupanumeroa. 
Kun lähetät laitteen huoltoon, muista seuraavat:

• Hanki Promegan palautuslupa.

• Dekontaminoi laite (katso puhdistusohjeet kohdasta 13).

•  Liitä päivätty ja allekirjoitettu dekontaminaatiotodistus (Certificate of Decontamination) laitteen 
palautuspakkauksen kannen sisäpuolelle (katso kohta 13). Todistuksen puuttuessa lähettäjältä peritään 
dekontaminaatiomaksu.

•  Alkuperäispakkausta käytettäessä laite ei pääse vahingoittumaan kuljetuksen aikana.

•  Mahdollisista vahingoista peritään lisämaksu. Laitteen yhteydessä palautetaan myös kaikki sen 
tarvikkeet mukaan lukien viivakoodinlukija ja tablettitietokone.

Huomautus: Jos alkuperäinen pakkaus on kadonnut tai vahingoittunut, vaihtopakkauksen saa ottamalla 
yhteyttä Promegaan tai Promegan paikallisedustajaan.

11.C. Maxwell® CSC Instrumentin pakkaaminen palautusta varten

Maxwell® CSC Instrumentin palauttamista edeltävät valmistelut:

•  Varmista, että kasetit ja eluutioputket on poistettu laitteen alustalta.

•  Sammuta ja irrota laite sekä tablettitietokone pistorasiasta. Tablettitietokoneen ja viivakoodin lukijan 
USB-johdot on irrotettu USB-porteista Maxwell® CSC Instrumentin takaa.

Maxwell® CSC Instrumentin pakkaaminen palautusta varten

Huomautus: Jos Maxwell® CSC Instrumentin alkuperäispakkaus ei ole tallella, tilaa Maxwell® CSC 
Instrumentin pakkaus ottamalla yhteyttä Promega Technical Services -yksikköön tai Promegan 
paikallisedustajaan.
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Estä Maxwell® CSC Instrumentin vahingoittuminen pakkaamalla se ennen lähettämistä Promegan 
pakkaukseen.

1. Avaa laitteen luukku ja työnnä alusta manuaalisesti laitteen takaosaan.

2. Suojaa magneettikärjet työntämällä mäntätanko manuaalisesti alas (kuva 60).

Kuva 60. Mäntätanko.

3. Aseta muotoon leikattu vaahtomuovikappale kuvan 7 mukaisesti.

4. Lukitse alusta ja mäntätanko kuvan 7 mukaisesti käyttämällä toista vaahtomuovikappaletta. 
Mäntätankoa voidaan joutua manuaalisesti siirtämään niin, että se on samalla tasolla 
vaahtomuovikappaleen kanssa. Kaksi muotoon leikattua vaahtomuovikappaletta pitää mäntätangon 
ja alustan paikallaan kuljetuksen aikana. Huomaa, että laitteen luukku ei sulkeudu täysin 
vaahtomuovikappaleiden ollessa paikallaan. Tämä ei ole virhe. Älä yritä sulkea luukkua väkisin. 
Muussa tapauksessa se voi rikkoontua.

5. Aseta laite takaisin muovipussiin.
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11.C. Maxwell® CSC Instrumentin pakkaaminen palautusta varten (jatkoa)

6. Aseta laite pohjalla olevaan vaahtomuovipakkausmateriaaliin. Laite sopii pohjalla olevaan 
vaahtopakkausmateriaaliin vain yhdessä asennossa (kuva 61). 

 Kuva 61. Maxwell® CSC Instrumentin asianmukainen suunta pakkauksessa.

7. Aseta yläosan vaahtomuovi laitteen päälle kuvan mukaisesti (kuva 62).

 Kuva 62. Pakkauksen yläosan vaahtomuovi.
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8. Aseta tarvikkeet pakkauslaatikon yläosan vaahtomuovin päälle. Kiinnitä dekontaminaatiotodistus 
tarvikelaatikon päälle (kuva 63). 

 Kuva 63. Maxwell® CSC Instrumentin asianmukainen suunta pakkauksessa.

9. Sulje pakkauslaatikon päällä olevat läpät ja kiinnitä ne pakkausteipillä.

10. Kirjoita Promegalta tai Promegan paikallisedustajalta saatu palautuslupanumero kuljetuslaatikon 
ulkopuolelle.

11.D. Laitteen hävittäminen

Laitteen hävittämisen yhteydessä ota yhteyttä Promegan paikallisedustajaan. Hävitä tarvikkeet laitoksen 
ohjeiden mukaisesti. Ennen hävittämistä laite on dekontaminoitava.

12. Takuut, huoltosopimukset ja oheistuotteet

12.A. Takuu

Oston yhteydessä Maxwell® CSC -laitteella on yhden vuoden Premier-takuu: Premier-takuu kattaa kaikki 
osat, työn ja kuljetukset valmistajan korjauspalvelupisteeseen ja sieltä takaisin sekä asiakkaan valinnan 
mukaan joko lainalaite 1 työpäivän kuluessa tai tehtaalla koulutetun huoltoteknikon paikan päällä 
suorittama korjaus 2 arkipäivän kuluessa. Promega korjaa laitteen ja palauttaa sen asiakkaalle tilassa, jossa 
se toimii alkuperäisten tehdasasetusten mukaisesti. Takuuseen sisältyy myös yksi ennaltaehkäisevä 
huoltokäynti.
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12.B. Takuu- ja huoltosopimusvaihtoehdot

Maxwell® CSC Premier Service Agreement 
Cat.# SA1120

Premier-huoltosopimus kattaa kaikki osat, työn ja kuljetukset valmistajan korjauspalvelupisteeseen ja sieltä 
takaisin sekä asiakkaan valinnan mukaan joko lainalaite 1 arkipäivän kuluessa tai tehtaalla koulutetun 
huoltoteknikon paikan päällä suorittama korjaus 2 arkipäivän kuluessa. Lisäksi takuuseen sisältyy yksi 
vuosittainen ennaltaehkäisevä huoltokäynti vuodessa, mikä käynti voidaan järjestää joko palauttamalla laite 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai huoltoteknikon paikan päälle tekemänä vierailuna. Muut 
ennaltaehkäisevät huoltokäynnit sovitaan erikseen.

Maxwell® CSC Preventive Maintenance  
Cat.# SA1130

Järjestelmän toiminnan varmistamiseksi Promega suosittelee, että Maxwell® CSC Instrument -laitteet 
tarkistetaan ennaltaehkäisevästi aina 12 kuukauden käytön jälkeen. Tapahtuman aikana Promegan pätevä 
huoltohenkilöstö testaa laitteen, tarkistaa osien kuluneisuuden ja vaihtaa osat tarvittaessa. Lisäksi 
järjestelmä kohdistetaan ja sen toiminta varmistetaan. Asiakas saa tehdyistä toimenpiteistä todistuksen.

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

Asennuksen arviointi -palvelutuote sisältää sarjan laitteen virallisia tarkastuksia, laitteen toiminnallisuutta 
koskevan kirjallisen dokumentoinnin ja tositteen, jonka mukaan kaikki laitteen mukana tilatut osat on 
toimitettu ja asennettu asiakkaan laboratorioon. Asennuksen arviointi -palvelutuotteeseen sisältyy vierailu 
asiakkaan tiloissa ja seuraavat suoritteet:

• Promegan pätevän henkilöstön suorittama asennus

• kuljetuspakkausten, laitteen ja tarvikkeiden tarkastus

• vastaanotettujen kohteiden vertaaminen ostomääräykseen

• laboratorion olosuhteiden tarkastus

• kaikkien vaaratilanteiden ja varotoimien läpikäynti käyttäjien kanssa

• asianmukaisen laiteohjelmiston version varmistaminen/asentaminen

• asennuksen ja toimenpiteiden tallentaminen ja dokumentointi.

Toiminnan arviointi -palvelutuotteella osoitetaan, että laite toimii sille ilmoitettujen toiminnallisten 
erittelyjen mukaisesti. Palvelutuotteeseen sisältyy Promegan huoltoedustajan käynti kohteessa ja seuraavat 
suoritteet:

• toiminnallisten tarkistustoimenpiteiden suorittaminen

• koetulosten dokumentointi

• asiakkaiden koulutus laitteen käyttöön

• asiakkaiden koulutus lokikirjan käyttöön

• täydellinen asiakaskohtainen lokikirja, laitetarra ja toiminnan arvioinnin dokumentointi.
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Rajoitettu takuu ja huolto-ohjeet

Tämän takuun nojalla Promega takaa Promega Maxwell® CSC Instrumentin alkuperäiselle ostajalle, että 
Promega toimittaa laitteen huoltoa ja korjausta varten tarvittavat osat ja työn yhden vuoden ostopäivästä. 
Asiakkaan valinnan mukaan takuu sisältää: 1) Promegan huoltopisteessä tapahtuvan korjaamisen sekä 
laitteen korjaamisen aikana käytettävän lainalaitteen tai 2) tehtaalla koulutetun teknikon paikan päällä 
suorittaman korjauksen. Jos asiakas valitsee korjauksen Promegan huoltopisteessä, laite on pakattava 
turvallisesti ja lähetettävä Promegalle Promegan kustannuksella. Promega palauttaa korjatun tai vaihdetun 
laitteen asiakkaalle Promegan kustannuksella 3 arkipäivän kuluessa korjauksen valmistumisesta. Tämä 
takuu voidaan uusia yhden vuoden jaksoissa edellyttäen, että asiakas hakee takuun uusimista ennen 
nykyisen takuun tai huoltosopimuksen päättymistä.

Promega hyväksyy yksinomaisen vastuunsa tämän takuun nojalla ja sitoutuu saatuaan vian ilmaannuttua 
asiasta nopean ilmoituksen korjaamaan tai vaihtamaan laitteen (oman harkintansa mukaan) tämän takuun 
ollessa voimassa. Tämä takuu ei kata kulutustarvikkeita. Takuu ei sisällä korjauksia tai vaihtoa, joka johtuu 
onnettomuudesta, laiminlyönnistä, väärinkäytöstä, luvattomasta korjaamisesta tai laitteeseen tehdyistä 
muutoksista.

Takuu ja esitetyt korjaustoimenpiteet ovat yksinomaisia ja korvaavat kaikki muut nimenomaiset tai oletetut 
takuut (mukaan lukien takuut oletetut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn 
tarkoitukseen ja loukkaamattomuudesta). Muut takuut eivät sido Promegaa. Promega ei vastaa mistään 
erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän laitteen käytöstä tai viasta, ei 
myöskään sen järjestelmän käytöstä tai viasta, jonka kanssa laitetta käytetään.

Laitetta ei saa palauttaa ilman asianmukaista Promegalta saatua palautuslupanumeroa ja dekontaminaa-
tiotodistusta, kuten kuvattu tässä oppaassa.

Takuun ulkopuolinen huolto

Ota yhteys Promegaan tai tämän paikallisedustajaan. Puhelintuki on maksuton. Korjauspalvelun kustan-
nuksista annetaan hinta-arvio ennen työn suorittamista.
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12.C. Oheistuotteet
Tuote Koko Cat.# 
Maxwell® CSC Blood DNA Kit 48 preparointia AS1321
Maxwell® CSC RNA Blood Kit 48 preparointia AS1410
Maxwell® CSC DNA FFPE Kit 48 preparointia AS1350
Maxwell® CSC RNA FFPE Kit 48 preparointia AS1360
Maxwell® CSC Whole Blood DNA Kit 48 preparointia AS1820
Maxwell® CSC Viral Total Nucleic Acid Purification Kit 48 preparointia AS1780
RSC/CSC Deck Tray 1 kpl SP6019
Elution Magnet, 16-Position 1 kpl AS4017
Tarkoitettu in vitro -diagnostiseen käyttöön. Tuote on saatavilla vain tietyissä maissa.
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13. Dekontaminaatiotodistus

Laite ja tarvikkeet on desinfioitava ja dekontaminoitava ennen korjattavaksi lähettämistä. Palautettaviin 
laitteisiin on liitettävä päivätty ja allekirjoitettu dekontaminaatiotodistus, joka on liitettävä laitteen 
pakkauksen sisäpuolelle.

Desinfiointi ja dekontaminaatio: Pyyhi magneettisauvayksikkö, mäntätanko, laitteen alustan sisäosa sekä 
laitteen sisä- ja ulkopinnat 70-prosenttiseen etanoliin kostutetulla liinalla. Pyyhi välittömästi tämän jälkeen 
liinalla, joka on kostutettu deionisoidulla vedellä. Toista toimenpide niin monta kertaa kuin mitä laitteen 
tehokas desinfiointi ja dekontaminaatio edellyttävät.

   Desinfiointia ja dekontaminaatiota koskevan tositteen toimittamisen laiminlyönnistä määrätään ennen 
laitteen huoltoa perittävä dekontaminaatiomaksu.

  Valitse joko (A) tai (B):

  A.  Allekirjoittanut vakuuttaa, että palautettavissa kohteissa ei ole kehon nesteitä eikä myrkyllisiä, 
syöpää aiheuttavia, radioaktiivisia tai muita vaarallisia aineita.

   B.  Allekirjoittanut vakuuttaa, että palautettavat kohteet on dekontaminoitu ja että niitä voidaan 
käsitellä altistamatta henkilöstöä terveyshaitoille.

   Ympyröi laitteessa käytettävän materiaalin tyyppi:  
kemiallinen  biologinen radioaktiivinen**

  Kuvaile lyhyesti suoritettu dekontaminaatiotoimenpide:
  

  

  Päivä: 

  Paikka: 

  Allekirjoitus:

  Nimi (suuraakkosin):

   ** Mikäli laitetta on käytetty radioaktiivisten aineiden yhteydessä tarvitaan myös 
säteilyturvallisuusvastaavan allekirjoitus.

  Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laitteessa ei ole radioaktiivista saastetta.

  Päivä: 

  Paikka: 

  Allekirjoitus:

  Nimi (suuraakkosin):
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14. Yhteenveto muutoksista

Tämän asiakirjan korjattuun versioon 4/22 tehtiin seuraavat muutokset:

1. Asiakirjaan on lisätty kohdat 8 ja 9. Seuraavat osiot on numeroitu uudelleen.

2. Koko asiakirjan tekstiä on muokattu erinäisin tavoin joissakin kohdissa.

3. Kansikuvaa on päivitetty.

4. Asiakirja on päivitetty vastaamaan in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
asetuksen (EU) 2017/746 vaatimuksia.

Valmistajan vastuulla on ilmoittaa asiakkaalle tai käyttäjälle laitteiston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat tiedot.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että laitteiston kannalta yhteensopiva sähkömagneettinen ympäristö voidaan säilyttää, jolloin laite toimii 
vaaditulla tavalla.
(a)Yhdysvaltain patenttinumerot 7,721,947 ja 7,891,549 ja muita patentteja vireillä.

©2019–2022 Promega Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Maxwell on Promega Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

LpH on Steris Healthcaren rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Tuotteilla saattaa olla vireillä olevia tai myönnettyjä patentteja, tai niihin voi liittyä rajoituksia. Lisätietoja asiasta on Promegan verkkosivuilla.

Kaikkiin hintoihin ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotetta koskeviin väittämiin voidaan tehdä muutoksia. Kaikkein ajantasaisimmat Promegan tuotteisiin liittyvät tiedot saa ottamalla yhteyttä 
Promega Technical Services -yksikköön tai käyttämällä Promegan online-luetteloa.
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