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1. Inleiding

1.A. Uitgangspunt van de methode

Het Maxwell® Clinical Sample Concentrator (CSC) Instrument(a) is bedoeld voor geautomatiseerde zuivering 
van nucleïnezuur voor diverse typen klinische monsters. Het Maxwell® CSC Instrument is uitsluitend 
bestemd voor professioneel gebruik. Bij de zuiveringsmethoden wordt gebruikgemaakt van monsterlysis en 
binding aan paramagnetische deeltjes als primair scheidingsprincipe. Tijdens één cyclus kunnen maximaal 
16 monsters worden bereid.

De geautomatiseerde stappen die door het Maxwell® CSC Instrument worden uitgevoerd, omvatten 
het volgende:
• Monsterlysis in aanwezigheid van een speciaal geformuleerde lysisbuffer

• Binding van nucleïnezuren aan paramagnetische deeltjes

• Uitwassen van de gebonden doelmoleculen van de overige cellulaire bestanddelen

• Elutie van het product

Het instrument wordt bediend via een grafische gebruikersinterface op een tablet-pc. Met het 
Maxwell® CSC Instrument kunnen gegevens over het volgen van monsters en cycli worden geregistreerd en 
gerapporteerd. Bij het Maxwell® CSC Instrument wordt een barcodelezer geleverd, die wordt gebruikt voor 
het starten van methodecycli en het vastleggen van barcode-informatie voor monsters en reagentia. Met het 
Maxwell® CSC Instrument worden rapporten gemaakt van de gegevens die zijn verzameld tijdens de 
handelingen die met het instrument zijn uitgevoerd; de rapporten kunnen worden afgedrukt en 
geëxporteerd naar een door de systeembeheerder opgegeven opslaglocatie of een USB-station voor 
overdracht naar een afzonderlijke computer. Als de gebruiker een cyclus wil starten, scant hij of zij de 
barcode van de te verwerken reagenskit; op deze manier wordt het juiste protocol geselecteerd dat moet 
worden uitgevoerd. Nadat de gebruiker de informatie over het volgen van monsters heeft ingevoerd, volgt 
hij of zij het aanbevolen protocol voor de Maxwell® CSC Kit en bereidt hij of zij het rek van het instrument 
voor volgens de instructies. De cartridges worden in het instrument geplaatst en de methode wordt 
automatisch uitgevoerd. Voor het gebruik van het instrument is geen speciale training nodig. Er is echter 
wel training beschikbaar als onderdeel van de Operational Qualification, die afzonderlijk wordt aangeboden 
(zie hoofdstuk 12.B).

1.B. Beoogd doel/beoogd gebruik van product

Het Maxwell® CSC Instrument is bestemd voor gebruik in combinatie met Maxwell® CSC Reagent Kits, als 
medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek (IVD) voor het uitvoeren van geautomatiseerde isolatie van 
nucleïnezuren van monsters van het menselijk lichaam. Het monstertype wordt bepaald op basis van de 
gebruikte specifieke Maxwell® CSC Reagent Kit. Het nucleïnezuur dat met behulp van het Maxwell® CSC 
Instrument wordt geïsoleerd, is geschikt voor directe, verdere analyse met standaardamplificatiemethoden. 
Deze methoden omvatten verschillende tests met polymerase-kettingreacties (PCR) voor humane 
in-vitrodiagnostiek.
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Het Maxwell® CSC Instrument is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Diagnostische resultaten 
die zijn verkregen met gebruik van de nucleïnezuren die met dit systeem zijn gezuiverd, moeten in 
combinatie met andere klinische gegevens of laboratoriumgegevens worden geïnterpreteerd.

1.C. Beperkingen voor gebruik van product

Het Maxwell® CSC Instrument is alleen leverbaar in bepaalde landen. 

Bij gebruik in IVD-modus is het Maxwell® CSC Instrument niet bestemd voor gebruik met andere 
reagenskits dan Maxwell® CSC Reagent Kits of met andere monsters dan de monsters die zijn gedefinieerd 
bij het beoogde gebruik of de productbeperkingen van de specifieke Maxwell® CSC Reagent Kit die 
wordt gebruikt.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen van de prestatie-eigenschappen die noodzakelijk zijn 
voor verdere diagnostische toepassingen. Voor verdere diagnostische toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van nucleïnezuren die met het Maxwell® CSC Instrument zijn gezuiverd, moeten passende 
controles worden uitgevoerd.

1.D. Kenmerken van het Maxwell® CSC Instrument
• Gebruiksvriendelijk en onderhoudsvriendelijk systeem

• Gestandaardiseerde bereidingswijze van nucleïnezuurmonsters

• Uitgebreide technische ondersteuning

• Systeem wordt bestuurd door middel van een tablet-pc

• Rapportagefunctionaliteit

• Barcodelezer inbegrepen

• Voorgeprogrammeerde methoden voor zuivering van nucleïnezuur

• UV-lamp als hulpmiddel bij reiniging van het instrument

1.E. Specificaties van het Maxwell® CSC Instrument

Verwerkingsduur: 40–60 minuten (afhankelijk van monstertype en methode) 

Aantal monsters: Maximaal 16

Gewicht: 24,2 lb (11 kg)

Afmetingen  
(B × D × H):

13 × 13,6 × 11,8 inch (330,2 × 345,2 × 299,7 mm) 

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

Zekering: Zekering van 250 VAC, 2,5 A, met vertraagde werking (AC250 V, T2, 5 AL, 5 × 20 mm)

UV-lamp: Gemiddelde levensduur van ongeveer 6.000 uur, lengte van 135,9 mm, diameter van 
16 mm, 4 W, stroom van 0,17 A, 29 V, spectrale piek van F 253,7, UV-output van 0,9 W
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1.F. Productonderdelen

P R O D U C T   C AT. #   

Maxwell® CSC Instrument  AS6000

Voor gebruik bij in-vitrodiagnostiek. Onderdelen van de kit:

• 1 Maxwell® CSC Instrument
• 1 tablet-pc waarop de Maxwell® CSC User Interface is geladen
• 1 USB-kabel waarmee het Maxwell® CSC Instrument wordt aangesloten op de tablet-pc
• 1 voedingskabel voor het Maxwell® CSC Instrument
• 1 voedingskabel voor de tablet-pc
• 1 Maxwell® CSC Deck Tray
• 1 UV-lamp (geïnstalleerd)
• 1 barcodelezer
• 1 tablet-pc-houder
• 1 stylus
• 1 snelstartgids
• 1 USB-kaart voor het Maxwell® CSC Instrument

1.G. Inspectie

Na ontvangst van uw Maxwell® CSC Instrument dient u zorgvuldig te controleren of alle onderdelen 
aanwezig zijn en of het instrument tijdens de verzending niet beschadigd is geraakt. Neem contact op met 
Promega Technical Services indien enig onderdeel is beschadigd (e-mail: techserv@promega.com). 
De standaardonderdelen worden in afbeelding 1 getoond.

Afbeelding 1. Maxwell® CSC Instrument. Afgebeelde onderdelen zijn: rek, voedingskabels, USB-kabel, 
tablet-pc, tablet-pc-houder, stylus en barcodelezer voor het Maxwell® CSC Instrument.
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1.H. Voorzorgsmaatregelen

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen. Bewaar deze aanwijzingen.

• Wijzigingen of aanpassingen aan dit toestel die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene(n) die 
voor naleving van de voorwaarden verantwoordelijk is/zijn, kunnen ertoe leiden dat de bevoegdheid tot 
het bedienen van de apparatuur voor de gebruiker vervalt.

• Deze apparatuur is ontworpen en getest als CISPR 11 Klasse A. In een huishoudelijke omgeving kan de 
apparatuur radio-interferentie veroorzaken, in welk geval u maatregelen dient te treffen om de 
interferentie zoveel mogelijk te beperken.

• Gebruik dit hulpmiddel niet in de nabijheid van sterke elektromagnetische stralingsbronnen (zoals 
niet-afgeschermde bekende RF-bronnen), aangezien deze de juiste werking van het hulpmiddel 
kunnen verstoren.

• Gebruik dit instrument uitsluitend voor het beoogde gebruik.

• Schakel altijd de voeding uit voordat u gaat reinigen of routineonderhoud uitvoert.

• Het toestel mag niet uit elkaar worden gehaald.

• Controleer of de cartridges, elutiebuizen en plunjers stevig in de juiste positie en richting zijn geplaatst. 
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan het instrument.

• Gebruik uitsluitend cartridges, plunjers en elutiebuizen die door Promega zijn geleverd. Cartridges, 
plunjers en elutiebuizen mogen niet opnieuw worden gebruikt.

• Als de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet door Promega is beschreven, kan dit ten koste 
gaan van de bescherming die de apparatuur biedt.

• Houd handen uit de buurt van het instrumentplatform terwijl dit in en uit het instrument 
wordt geschoven.

• Tijdens elutie wordt het verwarmde elutieblok aan de voorzijde van het platform erg heet. Raak deze 
niet aan.

• Gebruik hulpmiddelen en de juiste technieken voor tillen tijdens het verwijderen of verplaatsen van het 
instrument om spier- of rugletsel te voorkomen.

• De apparatuur kan gevaarlijk zijn vanwege het gebruik van chemische en biologisch gevaarlijke stoffen.

• De instrumentklep mag uitsluitend worden geopend en gesloten met behulp van de Maxwell® CSC-
software. Wrik de klep niet met de hand open en negeer de klepsensor niet wanneer een protocol wordt 
uitgevoerd; dit heeft tot gevolg dat het protocol wordt afgebroken.

• Dit instrument is bestemd voor gebruik met mogelijk biologisch gevaarlijke materialen. Draag passende 
persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, een veiligheidsbril, een laboratoriumjas enzovoort) 
voor het hanteren en afvoeren van biologisch gevaarlijke materialen.

!
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1.H. Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
• Probeer de UV-lamp niet te vervangen. Voor het vervangen van de UV-lamp is speciaal gereedschap 

nodig. Neem contact op met Promega Technical Services als de UV-lamp moet worden vervangen.

• Laad geen aanvullende softwareprogramma"s op de tablet-pc die bij het Maxwell® CSC Instrument 
wordt geleverd. Door aanvullende programma"s kan de toepassing trager worden.

1.I. Veiligheidssymbolen en -markeringen

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN. BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN.

Veiligheidssymbolen en -markeringen

5294MA.eps

Gevaar. Gevaarlijke spanning. Risico van elektrische schokken.

5295MA.eps

Waarschuwing. Kans op persoonlijk letsel bij de operator of een 
veiligheidsrisico voor het instrument of de omgeving.

Waarschuwing. Gevaar voor beknelling.

Waarschuwing. Heet oppervlak. Gevaar voor brandwonden.

64
22

M
A

Waarschuwing. Biologisch gevaarlijk materiaal.

Waarschuwing. Gevaar van UV-licht. Kijk niet rechtstreeks in 
UV-licht.
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VERKLARING VAN SYMBOLEN

Symbolen Uitleg Symbolen Uitleg

Medisch hulpmiddel voor 
in-vitrodiagnostiek

Bevoegd  
vertegenwoordiger

10
92

8M
A

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

AS4000

123456789

Made in 
USA  

050-9800 Rev. D

Maxwell® CSC

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

249469

Serienummer Catalogusnummer

Fabrikant
Conformité  
Européenne

Neem contact op met de lokale 
Promega-vertegenwoordiger 
voor afvoer van het instrument

Gebruiksaanwijzing 
raadplegen

Belangrijk

Dit IVD-instrument voldoet aan de vereisten inzake EMC-emissie en immuniteit die zijn beschreven in 
IEC 61326-2-6.
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1.J. Omgevingsvereisten (omstandigheden tijdens werking, verzending en opslag)

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

Temperatuur: +4 °C tot +50 °C (verzending/opslag), +15 °C tot +25 °C (werking)

Luchtvochtigheid: Relatieve luchtvochtigheid van maximaal 80%, niet-condenserend

Bedrijfshoogte: < 2.000 meter

Het Maxwell® CSC Instrument is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Veeg eventueel gemorste 
vloeistoffen onmiddellijk weg. Voor een optimale levensduur van het instrument plaatst u dit op een locatie 
die aan de volgende criteria voldoet:

• Plaats het op een stevig en vlak oppervlak.

• Vermijd een stoffige omgeving.

• Kies een locatie met goede luchtcirculatie en zonder direct zonlicht.

• Vermijd lawaaiige elektrische voedingsbronnen (zoals generatoren).

• Plaats het instrument niet op een locatie met veel temperatuurwisselingen of een hoge luchtvochtigheid.

• Positioneer het instrument zodanig dat de stekker eenvoudig uit het stopcontact kan worden gehaald.

• Plaats het instrument niet in de buurt van warmtebronnen.

• Gebruik het instrument niet in de buurt van brandbare gassen of vloeistoffen.

• Plaats het instrument niet in de buurt van andere elektrisch gevoelige instrumenten.

• Sluit het Maxwell® CSC Instrument en de tablet-pc aan op een ononderbreekbare stroomvoorziening. 
Dit zorgt voor een doorlopende werking wanneer de stroom kortstondig uitvalt, wat anders afgebroken 
instrumentcycli en verloren monsters tot gevolg zou hebben.

2. Overzicht van hardware

Afbeelding 2. Voorzijde van het Maxwell® CSC Instrument.
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Afbeelding 3. Achteraanzicht van het Maxwell® CSC Instrument. De achterzijde van het instrument, 
met daarop de aan/uit-knop, aansluiting voor de voedingskabel, USB-poort voor communicatie tussen 
instrument en tablet en drie aanvullende USB-poorten voor communicatie met randapparatuur 
(bijvoorbeeld de barcodelezer).

Afbeelding 4. Onderdelen van magnetische eenheid en platform. De hardwareonderdelen in het 
Maxwell® CSC Instrument. De magneet en plunjerbalken, die worden gebruikt voor de verwerking van 
monsters, en het platform met het rek zijn duidelijk zichtbaar.
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3. Maxwell® CSC Instrument uitpakken

Neem 10–15 minuten de tijd om het instrument uit te pakken en op te stellen. Zorg ervoor dat u voldoende 
ruimte hebt om de inhoud te kunnen bekijken en identificeren.

1. Snijd de tape op de flappen van de verzenddoos door om de doos te openen.

2. Open de flappen en neem de doos met accessoires uit de verpakking (afbeelding 5).

Afbeelding 5. De doos met accessoires.

3. Verwijder het bovenste verpakkingsmateriaal en neem het instrument voorzichtig uit de doos 
(afbeelding 6). 

Afbeelding 6. Verwijder het bovenste verpakkingsmateriaal.

4. Plaats het instrument op een vlakke en stabiele ondergrond. Laat minimaal 7,5 inch (19 cm) ruimte vrij 
vóór het instrument, zodat de klep van het instrument ongehinderd kan worden geopend.

5. Verwijder de kunststof hoes van het instrument.

   Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval dat het instrument later moet worden teruggestuurd 
voor service of reparatie.
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4. Het Maxwell® CSC Instrument opstellen

4.A. Het Maxwell® CSC Instrument opstellen

1. Open met de hand de klep van het Maxwell® CSC Instrument en verwijder de twee stukken schuim 
voorzichtig uit het instrument (afbeelding 7).

 Afbeelding 7. Verwijder de twee stukken schuim uit het instrument.

   Het Maxwell® CSC Instrument is voorzien van een veerklep die uit zichzelf sluit zodra de stukken 
schuim uit het instrument zijn verwijderd.
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4.A. Het Maxwell® CSC Instrument opstellen (vervolg)

2. Open de doos met accessoires. De doos bevat de tablet-pc, de tablet-pc-houder, de barcodelezer en de 
USB-kaart (afbeelding 8). De tablet-pc bevat de software waarmee het instrument wordt bediend.

 Afbeelding 8. Inhoud van de doos met accessoires.

3. Neem de tablet-pc en de voedingskabel voor de tablet-pc uit de doos.

4. Neem de tablet-pc-houder uit de verpakking en plaats de houder op of naast het Maxwell® CSC 
Instrument (afbeelding 9).

 Afbeelding 9. Tablet-pc-houder.
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5. Breng het middelste deel van de tablet-pc-houder omhoog (zoals weergegeven in afbeelding 10) en 
plaats de tablet-pc op de tablet-pc-houder.

 Afbeelding 10. Tablet-pc-houder op het Maxwell® CSC Instrument.

6. Sluit de voedingskabel voor de tablet-pc en de USB-kabel aan op de tablet-pc. Sluit het andere uiteinde 
van de voedingskabel voor de tablet-pc aan op een stopcontact. Wij raden u aan de tablet-pc aan te 
sluiten op een UPS (uninterruptible power supply).

 Afbeelding 11. Tablet-pc op het Maxwell® CSC Instrument geïnstalleerd.
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4.A. Het Maxwell® CSC Instrument opstellen (vervolg)

7. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de achterzijde van het Maxwell® CSC Instrument 
(afbeelding 12).

 Afbeelding 12. Sluit de tablet-pc aan op de achterzijde van het Maxwell® CSC Instrument.

8. Sluit de voedingskabel voor de Maxwell® CSC aan op de achterzijde van het Maxwell® CSC Instrument. 
Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van het instrument in de stand UIT staat. Sluit 
het andere uiteinde van de Maxwell® CSC-voedingskabel aan op een stopcontact. Wij raden u aan de 
Maxwell® CSC-voedingskabel aan te sluiten op een UPS (uninterruptible power supply).

9. Sluit de barcodelezer aan op een van de twee USB-poorten op de achterzijde van het Maxwell® CSC 
Instrument.

 Afbeelding 13. Maxwell® CSC Instrument met tablet-pc en barcodelezer geïnstalleerd.

10. Het Maxwell® CSC Instrument is nu gereed voor gebruik. Raadpleeg de Configuratiehandleiding voor 
de tablet-pc van de Maxwell® CSC #TM484 voor instructies over het configureren van de tablet-pc 
voor gebruik en hoofdstuk 5.B. voor instructies over het configureren van de Maxwell® CSC-software.
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4.B. Het Maxwell® CSC Instrument inschakelen

Schakel het Maxwell® CSC Instrument in met behulp van de aan/uit-schakelaar op het achterpaneel van het 
instrument (afbeelding 14). 

Druk op de aan/uit-schakelaar boven op de tablet-pc om de tablet-pc in te schakelen. Voorafgaand aan het 
eerste gebruik moet de tablet-pc worden geconfigureerd volgens de instructies in de Configuratiehand-
leiding voor de tablet-pc van de Maxwell® CSC #TM484. Meld u op de tablet-pc aan als u dit op basis van 
de instellingen van de tablet-pc wordt gevraagd. 

Opmerking: het profiel dat voor aanmelding bij de tablet-pc wordt gebruikt, moet zijn toegewezen aan 
de PromegaUsers- of PromegaAdministrators-groep in het Windows®-besturingssysteem om de 
Maxwell® CSC-software te kunnen uitvoeren. Zie de Configuratiehandleiding voor de tablet-pc van de 
Maxwell® CSC #TM484 voor informatie over het toewijzen van Windows® gebruikersaccounts aan deze 
groepen. Vanaf het bureaubladscherm raakt u het pictogram Maxwell® CSC IVD aan om de Maxwell® CSC 
Software in IVD-modus te starten. Telkens wanneer de software wordt gestart, voert het instrument een 
diagnostische zelftest uit. Het dek, de plunjerbalk en de magnetische staafeenheid worden bewogen om de 
werking te controleren.

Afbeelding 14. Aan/uit-schakelaar.

4.C. Kalibratie instrument

Het Maxwell® CSC Instrument is gekalibreerd op de fabricagelocatie. De gebruiker hoeft geen kalibraties 
uit te voeren.
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4.D. Het Maxwell® CSC Instrument uitschakelen

Instrument uitschakelen

1. Schakel de software uit door de X linksboven in het startscherm aan te raken (afbeelding 15). Vanaf 
elk ander scherm binnen de Maxwell® CSC Software raakt u de knop Starten linksboven in de 
Maxwell® CSC Software aan om terug te keren naar het startscherm.

2. De tablet-pc uitschakelen. Raak de knop Starten linksonder in het scherm aan, raak het pictogram 
Aan/uit aan en selecteer "Afsluiten".

Opmerking: De tablet-pc moet minimaal eenmaal per week worden uitgeschakeld zodat het 
geheugengebruik van Windows® opnieuw kan worden ingesteld. 

 Afbeelding 15. "Startscherm" Maxwell® CSC.

3. Schakel het instrument uit met de aan/uit-schakelaar op het achterpaneel van het Maxwell® CSC 
Instrument. Koppel het instrument los. Bewaar het instrument op een plaats die voldoet aan de 
omgevingsvereisten die worden beschreven in hoofdstuk 1.J.

De tablet-pc opbergen

Wanneer u de tablet-pc langdurig niet gebruikt, dient u deze uit te schakelen en los te koppelen.

!
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5. Schermen gebruikersinterface Maxwell® CSC IVD-modus 

5.A. "Startscherm" van de gebruikersinterface

Het "startscherm" van de Maxwell® CSC User Interface is de belangrijkste basis voor interactie met de 
ingebouwde functionaliteit van de Maxwell® CSC Graphical User Interface. Het startscherm (afbeelding 16) 
bevat vier knoppen:
• Starten. Als u de knop Starten op het startscherm van de Maxwell® CSC aanraakt, wordt een 

protocolcyclus op het Maxwell® CSC Instrument voorbereid (zie hoofdstuk 6.B).

• Resultaten. Met de knop Resultaten gaan gebruikers naar het scherm "Resultaten", waar zij 
cyclusrapporten van eerdere chemische processen en serviceprocessen kunnen doornemen, afdrukken en 
exporteren (zie hoofdstukken 6.D en 6.E).

• Reinigen. Als u de knop Reinigen aanraakt, wordt het UV-licht in het Maxwell® CSC Instrument 
gedurende een in de systeembeheerdersinstellingen opgegeven tijd geactiveerd (zie hoofdstuk 5.C). 
Tijdens het reinigingsproces is het mogelijk rapporten en instellingen te openen en zelfs de procedure 
voor het instellen van een nieuwe protocolverwerkingscyclus te starten, zolang deze functies geen 
onderbreking van de reinigingsprocedure veroorzaken. Niet-toegestane functies tijdens de reiniging zijn 
onder meer het openen van de klep, de zelftest van het instrument, herstel van het instrument en de 
stappen na de invoer van barcodes voor een protocolcyclus (zie hoofdstuk 6.F).

• Instellingen. Met de knop Instellingen opent u het scherm "Instellingen", met de volgende functies: 
Informatie instrument bekijken, een zelftest van het instrument uitvoeren, plunjers verwijderen met 
Herstellen, alle logbestanden exporteren met Logbestanden exporteren en instrumentinstellingen 
wijzigen met Systeembeheerder (alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot de Maxwell® CSC-
software op systeembeheerdersniveau, zie hoofdstukken 5.B en 5.C).

 Afbeelding 16. "Startscherm" Maxwell® CSC-software.
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5.A. "Startscherm" van de gebruikersinterface (vervolg)

De instrumentnaam wordt in de titelbalk van de gebruikersinterface weergegeven. De volgende 
navigatieknoppen worden bovenaan het scherm van de gebruikersinterface weergegeven:
• Afsluiten. [Witte X linksboven in het scherm] Wanneer u deze aanraakt, wordt de software van 

de Maxwell® CSC User Interface gesloten en keert de gebruiker terug naar het Windows®-
besturingssysteem.

• Terug. [Pijl naar links in de linkerbovenhoek van het scherm] Wanneer de knop Terug beschikbaar is en 
u deze aanraakt, keert de interface terug naar het scherm dat werd geopend vóór het huidige scherm.

• Klep. [Pictogram van de klep rechtsboven in het scherm] Met deze knop wordt geschakeld tussen de 
open status en de gesloten status van de klep van het Maxwell® CSC Instrument.

• Help. [Vraagteken rechtsboven in het scherm] Als u de knop Help aanraakt, wordt de contextgevoelige 
Help geopend voor het huidige scherm van de Maxwell® CSC User Interface.

5.B. Instellingen van de gebruikersinterface

Binnen de software voor de Maxwell® CSC kunnen alle gebruikers toegang krijgen tot instrumentspecifieke 
informatie en functies. Daarnaast kunnen gebruikers met toegang tot de Maxwell® CSC-software op 
systeembeheerdersniveau softwareopties aanpassen om het gedrag van de software op de behoeften van hun 
laboratorium af te stemmen. De volgende hoofdstukken beschrijven de functies die toegankelijk zijn via de 
knop Instellingen op het startscherm van de Maxwell® CSC-software.

Knop Instellingen

Afbeelding 17 toont het scherm "Instellingen" voor de Maxwell® CSC-software. Dit scherm kan worden 
geopend door aanraken van de knop Instellingen op het "startscherm" (afbeelding 16). De weergave van 
het scherm "Instellingen" wordt afgestemd op het toegangsniveau van de Windows® gebruikersaccount 
binnen de Maxwell® CSC-software. Voor een Windows® gebruikersaccount met toegang tot de 
Maxwell® CSC-software op gebruikersniveau worden de volgende knoppen weergegeven: Informatie 
instrument, Zelftest, Herstellen en Logbestanden exporteren. Voor een Windows® gebruikers-
account met toegang tot de Maxwell® CSC-software op systeembeheerdersniveau zal daarnaast een knop 
Systeembeheerder worden weergegeven. Vanaf dit scherm kan de gebruiker toegang krijgen tot de 
hieronder beschreven instrumentfuncties.
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Afbeelding 17. Scherm "Instellingen" Maxwell® CSC. Dit scherm geeft toegang tot diverse 
instrumentspecifieke functies. De knop Systeembeheerder wordt alleen weergegeven voor Windows® 
gebruikersaccounts met toegang tot de Maxwell® CSC-software op systeembeheerdersniveau.

Informatie instrument

Raak de knop Informatie instrument aan om software-, firmware-, kalibratie- en andere 
instrumentspecifieke informatie voor dit Maxwell® CSC Instrument op een scherm "Over Maxwell® CSC" 
weer te geven (afbeelding 18). 
De op dit scherm weergegeven informatie omvat het volgende:
•  Softwareversie – de huidige softwareversie die op de tablet-pc is geïnstalleerd.
•  Softwarerevisie – het revisienummer van de softwareversie die op de tablet-pc is geïnstalleerd.
•  Instrumentnaam – de naam die een systeembeheerder aan dit instrument heeft toegewezen.
•  Serienummer – het serienummer van het op de tablet-pc aangesloten Maxwell® CSC Instrument. 
•  Firmware-id – de huidige firmwareversie die op dit Maxwell® CSC Instrument is geïnstalleerd.
•  Firmwarerevisie – het revisienummer van de firmwareversie die op het Maxwell® CSC Instrument 

is geïnstalleerd.
•  FPGA-ID – de huidige FPGA-versie die op dit Maxwell® CSC Instrument is geïnstalleerd.
•  FPGA-revisie – het revisienummer van de FPGA-versie die op het Maxwell® CSC Instrument 

is geïnstalleerd.
•  Kalibratiewaarde rek – de kalibratiewaarde voor de rekas op het Maxwell® CSC Instrument.
•  Kalibratiewaarde plunjer – de kalibratiewaarde voor de plunjerbalkas op het Maxwell® CSC 

Instrument.
•  Kalibratiewaarde magneet – de kalibratiewaarde voor de magneetbalkas op het Maxwell® CSC 

Instrument.
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5.B. Instellingen van de gebruikersinterface (vervolg)

Informatie instrument (vervolg)

Afbeelding 18. Scherm "Over Maxwell® CSC". Instrument- en softwarespecifieke informatie wordt 
weergegeven op het scherm "Over Maxwell® CSC".

Zelftest

U kunt een zelftest uitvoeren door de knop Zelftest te selecteren op het scherm "Instellingen" van de 
Maxwell® CSC (afbeelding 19). Nadat de knop Zelftest is aangeraakt, wordt op het Maxwell® CSC 
Instrument een routinematige test uitgevoerd (afbeelding 20) waarmee wordt bevestigd dat de functies van 
het instrument (waaronder initialisatie van het rek, de plunjerbalk en de magneetbalk, de bewegingen van 
deze systemen en de verwarming van het instrument) werken binnen het aanvaardbare prestatiebereik. 
Wanneer de zelftest wordt uitgevoerd, wordt een systeemrapport gegenereerd waarin gedetailleerd wordt 
beschreven of de uitgevoerde tests zijn geslaagd of niet zijn geslaagd. Na de zelftest van de software wordt 
dit rapport automatisch geopend.
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Afbeelding 19. Scherm "Instellingen" Maxwell® CSC. In dit scherm kunt u de zelftest uitvoeren voor het 
Maxwell® CSC Instrument.

Afbeelding 20. Zelftestprotocol wordt uitgevoerd.
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5.B. Instellingen van de gebruikersinterface (vervolg)

Herstellen

Herstelpogingen om plunjers uit de instrumentplunjerbalk te laden als plunjers niet op de juiste wijze zijn 
uitgeladen na een protocolcyclus. Als uw protocolcyclus is afgebroken of er problemen waren met het laden 
of uitladen van de plunjers, dient u de procedure Herstellen uit te voeren. Verwar "Herstellen" niet met de 
methode "Reinigen". Met "Herstellen" wordt het instrument niet gereinigd. 

U kunt de procedure Herstellen uitvoeren door de knop Herstellen aan te raken vanaf het scherm 
"Instellingen" Maxwell® CSC (afbeelding 21) [Vanaf het "startscherm" raakt u de knop Instellingen aan 
om het scherm "Instellingen" te openen]. Plunjers kunnen alleen uit de plunjerbalk worden geladen als er 
een cartridge aanwezig is onder de uit te laden plunjer. Plaats een cartridge (zonder plunjer) op elke positie 
op het rek waar een plunjer niet op de juiste wijze is uitgeladen tijdens de cyclus. Als u de knop Herstellen 
aanraakt, krijgt u een controlelijst voor herstel te zien (afbeelding 22):
• Bevestig dat er cartridges aanwezig zijn op posities waar nog plunjers aanwezig zijn op de plunjerbalk.
• Er zijn geen plunjers aanwezig in de cartridges op het rek.
• Rek is niet in het instrument geplaatst.

Afbeelding 21. Scherm "Instellingen" Maxwell® CSC. Vanaf dit scherm kunt u de procedure Herstellen 
uitvoeren om plunjers uit te laden die achter zijn gebleven op de plunjerbalk na een mislukte protocolcyclus.
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U moet bij elk item in de controlelijst Bevestigen selecteren (afbeelding 22) voordat u de herstelprocedure 
kunt starten. Nadat u de items in de controlelijst hebt bevestigd, raakt u de knop Start aan om het 
herstelproces te starten. Het Maxwell® CSC Instrument voert het herstelproces uit en er wordt een 
systeemrapport over het herstelproces gegenereerd en weergegeven. Als plunjers na meerdere 
herstelpogingen niet zijn uitgeworpen, dient de operator contact op te nemen met Promega Technical 
Services (techserv@promega.com) om de juiste vervolgstappen te bepalen.

Afbeelding 22. Scherm "Controlelijst Herstellen". Dit scherm toont een controlelijst met items die 
moeten worden bevestigd vóór de herstelprocedure kan worden gestart.

Logbestanden exporteren

Met de knop Logbestanden exporteren worden instrumentlogbestanden geëxporteerd voor het oplossen 
van problemen. Als u tijdens het oplossen van een instrumentprobleem naar exportbestanden wordt geleid 
om naar Promega Technical Services te sturen, raak deze knop dan aan om instrumentspecifieke 
logbestanden te genereren. 

1. Raak de knop Logbestanden exporteren aan om het scherm "Exportmap" weer te geven (afbeelding 23, 
venster A). Met dit scherm kan de operator het pad selecteren waar de instrumentlogbestanden naar moeten 
worden geëxporteerd (het standaard exportpad voor instrumentlogbestanden is C:\Exports\Logs). 

2. Met de gele en rode rechthoekige knoppen kunt u de maplocatie selecteren waar de instrumentlogbestanden 
worden opgeslagen. Het huidige pad wordt bovenaan het scherm "Exportmap" met gele rechthoeken 
aangegeven. Alle in de geselecteerde directory aanwezige mappen worden weergegeven als rode 
rechthoeken in het witte deel van het scherm. Raak de knop Drive\ aan om naar de stationslocatie van de 
gewenste map te navigeren. Raak de rode mapknoppen aan om naar de gewenste maplocatie te navigeren.

3. Zodra een pad is gedefinieerd, raakt u de knop Opslaan aan om logbestanden naar het opgegeven 
pad te exporteren, of raakt u Annuleren aan om terug te keren naar het scherm "Instellingen" zonder 
logbestanden te exporteren.

4. Nadat u Opslaan hebt aangeraakt, wordt het scherm "Exporteren" weergegeven om aan te geven dat de 
logbestanden met succes naar het opgegeven pad zijn geëxporteerd (afbeelding 23, venster B). 
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5.B. Instellingen van de gebruikersinterface (vervolg)

Logbestanden exporteren (vervolg)

5. Op het scherm "Exporteren" kunt u Openen aanraken om een bestandsbrowser te openen die de 
maplocatie van de geëxporteerde bestanden weergeeft. Raak Gereed aan om het scherm "Exporteren" te 
sluiten en terug te keren naar het scherm "Instellingen". 

Afbeelding 23. Logbestanden exporteren. Venster A. Het scherm "Exportmap" wordt weergegeven na 
aanraken van de knop Logbestanden exporteren. Geef een pad op waarnaar de logbestanden van het 
instrument moeten worden geëxporteerd. Raak Opslaan aan om instrumentlogbestanden naar de 
opgegeven locatie te exporteren of Annuleren om terug te keren naar het scherm "Instellingen" zonder 
logbestanden te exporteren. Venster B. Nadat instrumentlogbestanden zijn geëxporteerd, wordt het 
scherm "Exporteren" weergegeven om aan te geven dat de logbestanden op het opgegeven pad zijn 
opgeslagen. Raak Openen aan om de maplocatie van de geëxporteerde instrumentlogbestanden weer te 
geven. Raak Gereed aan om het scherm "Exporteren" te sluiten en terug te keren naar het scherm 
"Instellingen".

5.C. Systeembeheerdersinstellingen

Software-instellingen voor de Maxwell® CSC-software zijn toegankelijk voor Windows® gebruikersaccounts 
met toegang tot de Maxwell® CSC-software op systeembeheerdersniveau met behulp van de knop 
Systeembeheerder op het scherm "Instellingen". Raak in het scherm "Instellingen" de knop 
Systeembeheerder aan om het scherm "Systeembeheerderspagina" te openen. 

Opmerking: Vanaf het "startscherm" raakt u de knop Instellingen en vervolgens de knop 
Systeembeheerder aan om het scherm "Systeembeheerderspagina" te openen. 

A. B.
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Met de via het scherm "Systeembeheerderspagina" beschikbare functies kunnen gebruikers met toegang tot 
de Maxwell® CSC-software op systeembeheerdersniveau het gedrag van de Maxwell® CSC IVD Mode-
software op de behoeften van hun laboratorium afstemmen. Met de knoppen op het scherm 
"Systeembeheerderspagina" kunnen systeembeheerders: vereisten voor het volgen van monsters instellen, 
de exportmap waar geëxporteerde rapporten naar worden opgeslagen definiëren, in de software 
geïnstalleerde methoden beheren, een instrumentnaam voor dit Maxwell® CSC Instrument opgeven, en het 
vereiste reinigingsgedrag en de duur voor UV-lichtbehandeling op het Maxwell® CSC Instrument instellen. 
Het gedrag van elke knop op het scherm "Systeembeheerderspagina" wordt hier beschreven. Volg deze 
instructies om het gedrag van de Maxwell® CSC-software aan de behoeften van het laboratorium aan te 
passen, of raadpleeg een individueel subonderdeel voor een specifieke instelling.

Opmerking: Binnen de IVD-modus geconfigureerde systeembeheerderinstellingen worden uitsluitend 
toegepast als de Maxwell® CSC-software in de IVD-modus wordt uitgevoerd.

Opmerking over de navigatie: Bij de instructies voor elk subonderdeel hieronder wordt aangenomen dat 
de operator start vanaf het scherm "Systeembeheerderspagina" in de Maxwell® CSC-software. Volg de 
instructies hieronder om toegang te krijgen tot het scherm "Systeembeheerderspagina" wanneer u begint 
vanaf het "startscherm" in de software.

1. Raak de knop Start linksboven in het scherm aan om vanaf elk ander scherm terug te keren naar het 
startscherm. Raak in het "startscherm" van de Maxwell® CSC User Interface (afbeelding 24) de knop 
Instellingen aan.

Afbeelding 24. "Startscherm" Maxwell® CSC. Door selectie van Instellingen wordt het scherm 
"Instellingen" Maxwell® CSC geopend.

2. Als de momenteel op de tablet-pc aangemelde operator over systeembeheerderstoegangsrechten binnen 
de Maxwell® CSC-software beschikt, wordt op het scherm "Instellingen" (afbeelding 25) de knop 
Systeembeheerder weergegeven. Selecteer in het scherm "Instellingen" de knop Systeembeheerder om 
naar het scherm "Systeembeheerderspagina" te gaan (afbeelding 26). 

 Opmerking: Als de knop Systeembeheerder niet zichtbaar is, meld u dan af bij het Windows®-
besturingssysteem met deze gebruiker en meld u aan met gebruikersreferenties die toegangsrechten voor de 
systeembeheerder hebben binnen de Maxwell® CSC Software.
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5.C. Systeembeheerdersinstellingen (vervolg)

Afbeelding 25. Scherm "Instellingen" Maxwell® CSC. De knop Systeembeheerder is alleen zichtbaar 
als de operator die momenteel is aangemeld systeembeheerdersrechten binnen de Maxwell® CSC-
software heeft.

Afbeelding 26. Scherm "Systeembeheerderspagina" Maxwell® CSC. Het scherm "Systeembeheerderspagina" 
biedt toegang voor het aanpassen van het gedrag van verschillende aspecten van het Maxwell® CSC System.

Monsterinvoer

Met het scherm "Monsterinvoer" kunt u de vereiste barcodewaarden opgeven die moeten worden ingevoerd 
door elke operator tijdens het uitvoeren van een Maxwell® CSC-protocol. De invoer van kitbarcodes en 
monster-ID"s voor elke cartridgepositie die geselecteerd is tijdens een protocolcyclus is verplicht in de 
gebruikersinterface. U kunt de vereiste velden voor het volgen van monsters in de Maxwell® CSC-software 
ook zo aanpassen dat gebruikers de cartridge-ID, elutiebuis-ID en/of twee aanvullende, door de 
systeembeheerder gedefinieerde velden voor barcodes moeten invoeren. Een selectievakje naast elk van 
deze velden kan worden gebruikt om op te geven of de ingevoerde barcodes voor deze velden verplicht met 
de barcode van een monster-id voor een opgegeven cartridgepositie moeten overeenkomen.
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Daarnaast kan de software zo worden ingesteld dat gebruikers worden gewaarschuwd als dubbele 
monsteridentificaties voor een cyclus zijn ingevoerd. Schakel hiervoor het selectievakje "Waarschuwen bij 
dubbele waarden" in. Indien binnen een cyclus dubbele barcodes worden gedetecteerd, wordt een 
waarschuwingsbericht weergegeven voordat met de extractie van monsters wordt begonnen.

Voer de volgende stappen uit als u de opties voor de invoer van barcodes voor de software wilt configureren:

1. Raak op het scherm "Systeembeheerderspagina" van de Maxwell® CSC Software (afbeelding 26) de knop 
Monsterinvoer aan.

2. Het scherm "Monsterinvoer" wordt getoond in afbeelding 27. Op dit scherm worden de opties Monster-
id en Partijnummer altijd voorzien van een vinkje, omdat dit verplichte instellingen zijn. U kunt ervoor 
kiezen de invoer van Cartridge-id (barcode die door de gebruiker aan de monsterverwerkingscartridge is 
toegevoegd) en/of Elutiebuis-id (barcode op de elutiebuis) verplicht te maken. Indien gewenst kunt u ook 
maximaal twee aangepaste velden voor invoer van barcodes definiëren en labelen. Schakel een van deze 
velden in door het vakje links van de gespecificeerde veldnaam aan te raken. Na inschakeling blijft een 
vinkje in het vakje zichtbaar. 

 Als een van deze opties is ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen dat de barcodes die voor de aangegeven velden 
worden gescand, overeen moeten komen met de Monster-id. Zo kan erop worden toegezien dat alle 
barcodewaarden overeenkomen voor een bepaalde monsterverwerkingspositie op het rek van het 
instrument. U kunt de optie voor het overeenkomen met de barcode voor elk van deze extra ingeschakelde 
barcodevelden inschakelen door het vakje links van de tekst "Moet overeenkomen met monster-id" voor dat 
veld aan te raken. Na inschakeling blijft een vinkje in het vakje zichtbaar. 

Afbeelding 27. Scherm "Monsterinvoer" Maxwell® CSC. Gebruik dit scherm om de barcode-informatie 
te configureren die voor elk monster moet worden ingevoerd voordat een monsterverwerkingsprotocol 
wordt uitgevoerd. Met de optie "Waarschuwen bij dubbele waarden" wordt een waarschuwing weergegeven 
wanneer meerdere cartridges binnen een cyclus van dezelfde informatie met betrekking tot de Monster-ID 
voorzien zijn. Voor elk van de optionele velden kunt u opgeven of de ingevoerde barcode-informatie moet 
overeenkomen met de monster-ID van de betreffende verwerkingspositie op het instrument.
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5.C. Systeembeheerdersinstellingen (vervolg)

Monsterinvoer (vervolg)

3. De software kan zo worden geconfigureerd dat de gebruiker wordt gewaarschuwd als binnen een cyclus 
dubbele barcodes worden gedetecteerd. De waarschuwing belemmert de gebruiker niet bij de verwerking 
van monsters, maar biedt de gebruiker de gelegenheid mogelijke fouten bij het scannen van barcodes te 
identificeren. De functie kan worden geactiveerd door het selectievakje "Waarschuwen bij dubbele waarden" 
in te schakelen.

4. Nadat u de instellingen voor Monsterinvoer naar wens hebt geconfigureerd, raakt u de knop Opslaan aan 
om deze instellingen op te slaan en keert u terug naar het scherm "Systeembeheerderspagina".

Reinigingsinstellingen

Het Maxwell® CSC Instrument bevat een UV-licht dat kan helpen bij de reiniging van het instrument. 
U kunt opgeven wanneer UV-lichtbehandeling van het instrument moet worden uitgevoerd, en wat de duur 
van de UV-behandeling is.

1. Raak in het scherm "Systeembeheerderspagina" de knop Reinigingsinstellingen aan om het scherm 
"Reinigingsinstellingen" te openen.

2. Er zijn drie reinigingsinstellingen aanwezig op het scherm "Reinigingsinstellingen" (afbeelding 28). Deze 
worden hieronder beschreven:
a. Standaardreinigingsduur – Deze instelling definieert de duur van de UV-behandeling (in minuten) die 

wordt uitgevoerd wanneer de knop Reiniging op het startscherm wordt aangeraakt.
b. Reinigen na extractie voor (OPTIONEEL) – Deze instelling definieert de duur van de UV-behandeling 

(in minuten) die automatisch zal worden uitgevoerd na afronding van een protocolcyclus.
c. Reinigen bij opstarten software voor (OPTIONEEL) – Deze instelling definieert de duur van de UV-

behandeling (in minuten) die automatisch zal worden uitgevoerd wanneer de Maxwell® CSC-software 
wordt gestart.

3. Raak het tekstvak naast "Standaardreinigingsduur" aan om het numerieke toetsenblok op het scherm te 
openen. Voer het aantal minuten in dat u wilt instellen voor de UV-reiniging wanneer de knop Reiniging 
op het "startscherm" wordt aangeraakt. Kies op het numerieke toetsenblok op het scherm OK om de duur te 
accepteren of Annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken.

4. Een van de twee optionele UV-reinigingsopties kan worden geactiveerd door het vakje naast de gewenste 
optie aan te raken. Er verschijnt een vinkje in het vakje naast de ingeschakelde optie en het bij de optie 
behorende tekstvak wordt geactiveerd. Raak het bij de gewenste optie behorende tekstvak aan om het 
numerieke toetsenblok op het scherm te openen. Voer het aantal minuten UV-reiniging in dat voor de 
gewenste optie moet worden uitgevoerd. Kies op het numerieke toetsenblok op het scherm OK om de duur 
te accepteren of Annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken.

5. Zodra alle UV-reinigingsopties zijn ingesteld, raakt u de knop Opslaan aan om de instellingen te 
accepteren en op te slaan. Om wijzigingen van de UV-reinigingsopties ongedaan te maken, raakt u de knop 
Annuleren aan. Door ongeacht welke van de twee knoppen aan te raken keert u terug naar het scherm 
"Systeembeheerderspagina". 
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Afbeelding 28. Het scherm "Reinigingsinstellingen".

Methoden

In het scherm "Methoden" wordt een lijst met de momenteel in de gebruikersinterface geïnstalleerde 
methoden weergegeven, met de naam, het versienummer, het methodetype (IVD of RUO) en het 
catalogusnummer van elke methode. Er zijn geen configuratie-instellingen voor de Maxwell® CSC-software 
aanwezig op het scherm "Methoden" (afbeelding 29). 

1. Als u wilt zien welke methoden momenteel in de Maxwell® CSC-software zijn geïnstalleerd, raakt u de knop 
Methoden in het scherm "Systeembeheerderspagina" aan.

2. Raak de Pijl terug linksboven in het scherm aan om terug te keren naar het scherm 
"Systeembeheerderspagina".

Wanneer Promega nieuwe zuiveringskits voor gebruik met het Maxwell® CSC Instrument aanbiedt, kunnen 
nieuwe protocolmethoden worden toegevoegd aan het Maxwell® CSC Instrument. Van tijd tot tijd kan het 
voorkomen dat een bestaande protocolmethode moet worden bijgewerkt. Alleen gebruikers met toegang tot 
de Maxwell® CSC-software op systeembeheerdersniveau kunnen nieuwe protocolmethoden toevoegen of 
bestaande methoden bijwerken. Beheerders kunnen nieuwe protocolmethoden voor nieuwe zuiveringskits 
of bijgewerkte bestaande protocolmethoden voor bestaande zuiveringskits downloaden vanaf de Promega-
website: 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/
http://www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-maxprep/maxwell-cscsoftware-firmware-methods/
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5.C. Systeembeheerdersinstellingen (vervolg)

Een methode importeren

Methoden worden aangeleverd als bestanden met de extensie .package. Volg de instructies hieronder om 
een methode te importeren in de Maxwell® CSC-software. 

1. Sla het (.package) bestand met de methode op de aan de Maxwell® CSC gekoppelde tablet-pc op. 

2. Start de Maxwell® CSC-software (in ofwel IVD-modus ofwel RUO-modus) op als deze nog niet actief is door 
op het bureaublad het gewenste softwarepictogram dubbel aan te raken. 

3. Navigeer naar het scherm "Methoden" ("Starten" -> Instellingen -> Systeembeheerder -> Methoden). 

4. Raak de knop Importpakket selecteren rechtsonder op het scherm "Methoden" aan om het 
browserscherm "Bestand selecteren" te openen. 

5. Binnen het scherm "Bestand selecteren" navigeert u naar de bestandslocatie waar u het (.package) bestand 
met de methode hebt opgeslagen. Het huidige pad wordt in de gele vakken langs de bovenzijde van het 
venster aangegeven. Raak een willekeurig deel van het pad aan om naar de gewenste map te navigeren. 
Raak de knop Drive\ aan om het station te selecteren waarin moet worden gezocht. Mappen binnen het 
huidige pad worden aan de linkerzijde van het scherm als rode rechthoek weergegeven. Geldige (.package) 
bestanden met methoden worden aan de rechterzijde van het scherm als blauwe rechthoek (bij selectie 
verandert de kleur in geel) weergegeven. 

6. Klik voor elk gewenst bestand (.package) op de bijbehorende blauwe rechthoek om het te markeren en raak 
vervolgens de knop OK aan. 

7. Als de import van een of meerdere methoden in de software is geslaagd, wordt een pop-upvenster 
weergegeven om dit aan te geven. Na een geslaagde import worden de nieuwe methoden in de lijst met 
methodebestanden in het scherm "Methoden" weergegeven.

Opmerking: Zowel IVD- als RUO-methoden kunnen in de Maxwell® CSC IVD-software worden 
geïmporteerd, maar alleen IVD-methoden kunnen in de Maxwell® CSC IVD-software worden uitgevoerd.
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Afbeelding 29. Scherm "Methoden". In dit scherm wordt een lijst van de methoden weergegeven die 
momenteel in de Maxwell® CSC-software zijn geïnstalleerd. Voor elke methode kunt u de naam van de 
methode, het versienummer van de methode, het methodetype (IVD of RUO) en het catalogusnummer van 
de Maxwell® CSC Reagent Kit voor deze methode bekijken.

Voorkeuren

Systeembeheerders kunnen in de Maxwell® CSC IVD Mode-software beschikbare voorkeuren bekijken door 
de knop Voorkeuren in het scherm "Systeembeheerderspagina" aan te raken. Het scherm "Voorkeuren" 
bevat drie tabbladen waarmee de systeembeheerder de functionaliteit van de software op de behoeften van 
het laboratorium kan afstemmen (afbeelding 30).

Hieronder worden de tabbladen vermeld samen met de bijbehorende voorkeuren die kunnen worden 
ingesteld en een beschrijving van de functies ervan.

Tabblad "Algemene instellingen"

Op het tabblad "Algemene instellingen" in het scherm "Voorkeuren" (afbeelding 30) kunnen 
systeembeheerders de volgende opties opgeven:

•   Verwijderen van resultaten toestaan: Als deze optie is geactiveerd, kunnen systeembeheerders 
extractierapportbestanden uit de lokale database met uitgevoerde rapporten verwijderen.

•   Automatisch exporteren: Rapportbestanden kunnen aan het einde van instrumentcycli automatisch 
naar een door de systeembeheerder gedefinieerde locatie worden geëxporteerd. Selecteer het vakje 
"Automatisch exporteren" om deze functie in te schakelen en raak vervolgens het tekstvak onder deze 
optie aan om het pad op te geven naar de locatie waar de geëxporteerde resultaatbestanden moeten 
worden opgeslagen. Het scherm "Exportmap" met het momenteel in de gele rechthoeken opgegeven 
pad wordt geopend. Raak een willekeurig deel van het pad aan om naar de gewenste map te navigeren. 
Raak de knop Drive\ aan om het station te selecteren waarin moet worden gezocht. Mappen binnen 
het huidige pad worden in het hoofdgedeelte van het scherm als rode rechthoek weergegeven. 
Resultaten worden als PDF-bestanden en als door tabs gescheiden tekstbestanden naar de opgegeven 
stationslocatie geëxporteerd. 
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5.C. Systeembeheerdersinstellingen (vervolg)

Voorkeuren (vervolg)

Wanneer het scherm "Voorkeuren" wordt gesloten, wordt een prompt weergegeven om de 
systeembeheerder de gelegenheid te bieden eventueel aangebrachte wijzigingen op te slaan. Raak de knop 
Opslaan aan om wijzigingen op te slaan en het scherm "Voorkeuren" te sluiten. Het scherm "Voorkeuren" 
kan worden verlaten zonder wijzigingen op te slaan door de knop Niet opslaan aan te raken. Raak de knop 
Annuleren aan om naar het scherm "Voorkeuren" terug te keren zonder wijzigingen op te slaan.

Afbeelding 30. Tabblad "Algemene instellingen" in het scherm "Voorkeuren". Vanuit het tabblad 
"Algemene instellingen" kan de systeembeheerder het gedrag van software en exports opgeven.

Tabblad "Alarminstellingen"

Op het tabblad "Alarminstellingen" op het scherm "Voorkeuren" (afbeelding 31) kunnen systeembeheerders 
opgeven of de software bij een voltooide extractiecyclus en een foutstatus een hoorbaar alarm moet laten 
klinken. Dit zijn de beschikbare opties:

•  Geluid afspelen bij voltooiing van extractie: Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat 
de tablet-pc een geluid laat horen als een extractiecyclus voltooid is. Met de volumewipschakelaar op 
de rand van de tablet-pc kan het volume worden aangepast.

•  Geluid afspelen bij fout: Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat de tablet-pc een 
geluid laat horen als er tijdens een extractiecyclus op het instrument een fout optreedt. Met de 
volumewipschakelaar op de rand van de tablet-pc kan het volume worden aangepast.
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Wanneer het scherm "Voorkeuren" wordt gesloten, wordt een prompt weergegeven om de 
systeembeheerder de gelegenheid te bieden eventueel aangebrachte wijzigingen op te slaan. Raak de knop 
Opslaan aan om wijzigingen op te slaan en het scherm "Voorkeuren" te sluiten. Het scherm "Voorkeuren" 
kan worden verlaten zonder wijzigingen op te slaan door de knop Niet opslaan aan te raken. Raak de knop 
Annuleren aan om naar het scherm "Voorkeuren" terug te keren zonder wijzigingen op te slaan.

Afbeelding 31. Tabblad "Alarminstellingen" in het scherm "Voorkeuren". Vanuit het tabblad 
"Alarminstellingen" kan de systeembeheerder opgeven of een hoorbaar alarm moet worden afgespeeld als 
een extractiecyclus voltooid is of er een fout optreedt.

Tabblad "E-mailinstellingen"

Op het tabblad "E-mailinstellingen" in het scherm "Voorkeuren" (afbeelding 32) worden e-mailserverdetails 
opgegeven. Ook kunnen systeembeheerders hier bepalen wanneer en aan wie e-mailmeldingen worden 
verzonden. Op het tabblad "E-mailinstellingen" moeten gebruikers- en servergegevens worden ingevuld. 
Bovendien moet de tablet-pc toegang tot de e-mailserver hebben om e-mailmeldingen te kunnen genereren. 
Tot de vereiste e-mailservergegevens behoren onder andere:

•  Gebruikersnaam: De naam van de gebruiker voor de e-mailaccount waarvandaan e-mailmeldingen 
worden verzonden

•  E-mail: De e-mailaccount waarvandaan e-mailmeldingen worden verzonden

•  Wachtwoord: Het wachtwoord voor de e-mailaccount waarvandaan e-mailmeldingen 
worden verzonden

•  SMTP-server: Het adres van de SMTP-server voor de e-mailaccount

•  Poort: De poort die voor de SMTP-server moet worden gebruikt

•  Verbinding met SSL-versleuteling: Selectievakje waarmee wordt aangeven of de e-mailaccount van 
een verbinding met SSL-versleuteling gebruikmaakt

Opmerking: Neem contact met uw IT-afdeling op voor de informatie die noodzakelijk is om de 
e-mailinstellingen te voltooien.
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5.C. Systeembeheerdersinstellingen (vervolg)

Tabblad "E-mailinstellingen" (vervolg)

Aan de rechterzijde van het scherm kan de systeembeheerder opgeven in welke situaties en aan wie 
e-mailmeldingen worden verzonden. Tot de opties behoren onder andere:

•  E-mail verzenden bij voltooiing van extractie: Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat 
e-mails automatisch naar de opgegeven e-mailadressen worden verzonden als een extractiecyclus 
voltooid is.

•  E-mail verzenden bij fout: Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat e-mails automatisch 
naar de opgegeven e-mailadressen worden verzonden als er tijdens een extractiecyclus een 
fout optreedt.

•  E-mailontvangers: Voer, gescheiden door een spatie, de e-mailadressen in. Dit wordt voor 
e-mailmeldingen in de geselecteerde situaties als distributielijst gebruikt.

Nadat u alle gegevens voor de e-mailinstellingen hebt ingevoerd, kunt u de instellingen valideren door de 
knop Verbinding testen aan te raken. Er wordt dan een test-e-mail verzonden naar de e-mailaccount en de 
e-mailontvangers die in de instellingen op deze pagina zijn opgegeven.

Wanneer het scherm "Voorkeuren" wordt gesloten, wordt een prompt weergegeven om de 
systeembeheerder de gelegenheid te bieden eventueel aangebrachte wijzigingen op te slaan. Raak de knop 
Opslaan aan om wijzigingen op te slaan en het scherm "Voorkeuren" te sluiten. Het scherm "Voorkeuren" 
kan worden verlaten zonder wijzigingen op te slaan door de knop Niet opslaan aan te raken. Raak de knop 
Annuleren aan om naar het scherm "Voorkeuren" terug te keren zonder wijzigingen op te slaan.

Afbeelding 32. Tabblad "E-mailinstellingen" in het scherm "Voorkeuren". Vanuit het tabblad 
"E-mailinstellingen" kan de systeembeheerder de instellingen voor een e-mailserver opgeven, opgeven in 
welke situaties e-mailmeldingen moeten worden verzonden en de distributielijst opstellen met de adressen 
waarnaar e-mails moeten worden verzonden. Met de knop "Verbinding testen" kunnen de op dit scherm 
ingevoerde instellingen worden gecontroleerd.
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Auditrecords

De Maxwell® CSC-software bevat een volledige audittrail van alle functies die zijn uitgevoerd op het 
instrument. Gebruikers met toegang tot de Maxwell® CSC Software op systeembeheerdersniveau hebben 
toegang tot het weergeven en exporteren van de auditrecords van het instrument via de knop Auditrecords 
op het scherm "Systeembeheerderspagina". Het scherm "Auditrecords" geeft een lijst weer met alle functies 
die op het instrument zijn uitgevoerd (afbeelding 33). U kunt de auditrecords filteren door de knoppen aan 
de linkerzijde aan te raken om records te bekijken voor cycli die vandaag, deze week, deze maand, de 
afgelopen drie maanden, de afgelopen zes maanden of dit jaar zijn uitgevoerd, of alle functies die gedurende 
de gehele levensduur van het instrument zijn uitgevoerd. Raak de kolomtitels aan om de records te sorteren 
op basis van de kolominhoud. Raak de gewenste rij aan om het auditbericht van die specifieke record weer 
te geven. 

Systeembeheerders kunnen alle auditrecords voor het geselecteerde datumbereik exporteren door de knop 
Exporteren linksonder in het scherm aan te raken en een locatie op te geven waar de geëxporteerde 
gegevens moeten worden opgeslagen. 

1. Raak de knop Exporteren in het scherm "Auditrecords" aan. 

2. Met de gele en rode rechthoekige knoppen kunt u de maplocatie selecteren waar de methodecyclusrapporten 
worden opgeslagen. Het huidige pad wordt bovenaan het scherm "Exportmap" met gele rechthoeken 
aangegeven. Alle in de geselecteerde directory aanwezige mappen worden in het hoofddeel van het scherm 
als rode rechthoek weergegeven. Raak de knop Drive\ aan om naar de stationslocatie van de gewenste map 
te navigeren. Raak de rode mapknoppen aan om naar de opgegeven maplocatie te navigeren. 

3. Zodra het gewenste bestandspad is opgegeven, raakt u de knop OK aan om de nieuwe instelling voor 
exportmappen op te slaan of raakt u de knop Annuleren aan om alle wijzigingen ongedaan te maken. Nadat 
u OK of annuleren hebt aangeraakt, keert u terug naar het scherm "Auditrecords". 

Afbeelding 33. Scherm "Auditrecords". Een door de gebruiker te lezen record met gebeurtenissen die in 
de Maxwell® CSC-software hebben plaatsgevonden kan worden weergegeven en geëxporteerd naar een 
opgegeven stationslocatie vanaf het scherm "Auditrecords".
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5.C. Systeembeheerdersinstellingen (vervolg)

Instrumentnaam

Het is mogelijk om een unieke identificatienaam voor het Maxwell® CSC Instrument op te geven. Deze naam 
wordt weergegeven op de titelbalk van het startscherm van de Maxwell® CSC-software en wordt 
geregistreerd in protocolcyclusrapporten. 

Opmerkingen: 
1.  Door een instrumentnaam op te slaan, wordt het Windows®-besturingssysteem gedwongen opnieuw op 

te starten.
2.  Het is niet mogelijk om voor een enkel Maxwell® CSC Instrument verschillende instrumentnamen in 

RUO-modus en IVD-modus op te geven.

1. Raak in het scherm "Systeembeheerderspagina" de knop Instrumentnaam aan om het scherm 
"Instrumentnaam" te openen. 

2. Op het scherm "Instrumentnaam" raakt u het tekstvak aan om het schermtoetsenbord in te schakelen.

3. Gebruik het schermtoetsenbord om de gewenste naam voor dit instrument handmatig in te voeren 
(afbeelding 34). De instrumentnaam moet worden ingevoerd volgens de procedures en regels op uw locatie.

4. Zodra de gewenste naam is ingevoerd, raakt u de knop OK of Enter op het schermtoetsenbord aan om 
terug te keren naar het scherm "Instrumentnaam".

5. Raak de knop Opslaan aan om de door u ingevoerde instrumentnaam op te slaan. Door de 
instrumentnaam op te slaan, wordt het Windows®-besturingssysteem gedwongen opnieuw op 
te starten. Na het opslaan verschijnt een informatiescherm met de melding "Windows wordt nu opnieuw 
opgestart". Raak de knop OK aan om het besturingssysteem opnieuw op te starten.

6. Als u de wijzigingen van de instrumentnaam niet wilt opslaan, raakt u de knop Annuleren aan om terug te 
keren naar het scherm "Systeembeheerderspagina".

Afbeelding 34. Scherm "Instrumentnaam". Gebruik dit scherm om handmatig een naam voor dit 
Maxwell® CSC Instrument in te voeren. Door de instrumentnaam op te slaan, wordt het Windows®-
besturingssysteem gedwongen opnieuw op te starten.
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6. Maxwell® CSC Instrument in IVD-modus bedienen

6.A. Voorgeprogrammeerde methoden

U kunt de voorgeprogrammeerde methoden die met het Maxwell® CSC Instrument worden geleverd, 
gebruiken voor het zuiveren van nucleïnezuren uit diverse typen klinische monsters. Welk monstertype en 
type nucleïnezuur worden gezuiverd, is afhankelijk van de Maxwell® CSC Kit die u gebruikt. Raadpleeg de 
technische handleiding van de specifieke Maxwell® CSC Purification Kit voor informatie over het bereiden 
en hanteren van monsters. De barcode van de methode op het kitlabel wordt gescand voor protocolselectie 
en om te controleren of de kit wordt gebruikt vóór de vervaldatum. Volgens de systeembeheerdersinstel-
lingen in de gebruikersinterface moet u barcode-informatie voor de monster-ID invoeren voordat 
u monsterverwerking kunt starten (zie hoofdstuk 5.C). Als u barcodes van monster-ID"s op cartridges 
en elutiebuizen gebruikt, raden wij u aan de barcode van elke cartridge of elutiebuis te scannen voordat 
u deze op het rek plaatst.

6.B. Protocol starten

1. Bereid monsters voor extractie van nucleïnezuur volgens de instructies in de technische handleiding van de 
specifieke Maxwell® CSC Reagent Kit. Selecteer in het "startscherm" (afbeelding 35) de knop Starten om 
het uitvoeren van een protocol te starten.

  Afbeelding 35. "Startscherm" Maxwell® CSC. Als u de knop Starten selecteert, wordt het proces 
gestart waarmee een protocol op het Maxwell® CSC Instrument wordt uitgevoerd.
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6.B. Protocol starten (vervolg)

2. U krijgt het scherm "Barcode scannen" te zien (afbeelding 36) waarin u wordt gevraagd de barcode op 
de doos van de kit te scannen. De barcode van de methode op de doos van de kit staat rechtsboven in het 
label van de Maxwell® CSC Reagent Kit (afbeelding 37). U kunt ook het tekstvak op het scherm "Barcode 
scannen" aanraken om de barcode handmatig in te voeren met behulp van het schermtoetsenbord. 
Maxwell® CSC accepteert barcodes met de volgende indeling: productcatalogusnummer, partijnummer 
van kit en vervaldatum in de indeling jaar-maand (bijvoorbeeld: AS13213221872018-05, waarbij het 
productcatalogusnummer AS1321 is, het partijnummer van de kit 322187 is en de vervaldatum 2018-05 
is. De knop OK wordt alleen actief als de barcode met deze indeling wordt ingevoerd. De in te voeren tekst 
wordt rechts van de barcode van de methode weergegeven rechtsboven in het label van de Maxwell CSC 
Reagent Kit. Gebruik de informatie van de barcode onderaan het label niet. Nadat de barcode op de juiste 
wijze is ingevoerd, raakt u de knop OK aan om naar het scherm "Cartridge-instellingen" te gaan. U kunt de 
knop Terug aanraken om terug te keren naar het startscherm. Als u de barcode scant of invoert, wordt het 
uit te voeren protocol automatisch geselecteerd.

Afbeelding 36. Scherm "Barcode scannen". Wanneer de barcode van de methode wordt gescand, 
wordt het protocol automatisch geselecteerd op het Maxwell® CSC Instrument.

Afbeelding 37. Kitlabel waarop de te scannen barcode wordt aangegeven. Scan de barcode die 
rechtsboven op het kitlabel wordt weergegeven om een zuiveringscyclus te starten.
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3. Er zijn drie mogelijke foutmodi tijdens het scannen van barcodes:

a.  Als de specifieke vervaldatum van de kitpartij is verstreken, wordt een informatiescherm weergegeven 
waarin wordt uitgelegd dat de vervaldatum van de kit is verstreken en dat de kit niet kan worden 
gebruikt. Deze kit mag niet worden gebruikt en de gebruiker dient voor de cyclus een andere kit te 
selecteren waarvan de opgegeven vervaldatum nog niet is verstreken.

b.  Als op dit instrument aan het gescande productcatalogusnummer een zuiveringsmethode gekoppeld is 
maar de zuiveringsmethode incompatibel met de huidige softwaremodus is, wordt een informatiescherm 
weergegeven waarin wordt aangegeven dat de methode incompatibel met de huidige softwaremodus is. 
Als u deze methode wilt uitvoeren, sluit u de Maxwell® CSC-software af en dubbeltikt u op het 
pictogram voor de Maxwell® CSC-software voor de voor het gebruik met de gewenste zuiveringskit 
geschikte methode.

c.  Als aan het gescande productcatalogusnummer geen methode voor zuivering van nucleïnezuur is 
gekoppeld op dit instrument, wordt een informatiescherm weergegeven waarin wordt aangegeven dat de 
software geen protocol bevat voor dit gescande catalogusnummer. Nadat u de knop OK hebt 
geselecteerd op het informatiescherm, keert u terug naar het "startscherm". Neem voor de meest recente 
informatie over de beschikbare methoden contact op met Promega Technical Services (e-mail: 
techserv@promega.com) of ga naar: www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-
maxprep/maxwell-cscsoftware-firmware-methods/

4. Nadat u de barcode hebt gescand, krijgt u het scherm "Cartridge-instellingen" (afbeelding 38) te zien. 
In dit scherm kunt u opgeven op welke posities op het rek cartridges zullen worden geplaatst en kunt 
u id-informatie voor elk monster invoeren.

 Opmerking: Bovenaan de cartridgeposities wordt een rood uitroepteken weergegeven als er vereiste 
gegevens ontbreken of cartridges niet voldoen aan de door de systeembeheerder opgegeven vereisten met 
betrekking tot de vervaldatum. Raak het rode uitroepteken aan voor een beschrijving van het probleem met 
een bepaalde cartridgepositie.

a.  Selecteer lege posities waarop cartridges moeten worden verwerkt door voor elke te gebruiken positie de 
lange rechthoek aan te raken. De informatie over opgenomen of uitgesloten monsterverwerkingsposities 
wordt uitsluitend gebruikt voor rapportagedoeleinden om aan te geven hoeveel monsters zijn verwerkt 
en op welke positie op het instrument deze zijn verwerkt.

b.  Nadat u de cartridgeposities hebt geselecteerd, moet u alle informatie over het volgen van monsters 
invoeren die de systeembeheerder verplicht heeft gemaakt voordat u kunt doorgaan. Minimaal vereist 
zijn de monster-id en het partijnummer van de kit. Systeembeheerders kunnen echter eveneens de 
invoer verplicht maken van barcodes van cartridges, barcodes van elutiebuizen en tot wel twee 
aanvullende, door de systeembeheerder gedefinieerde velden. Pas nadat alle verplichte informatie is 
ingevoerd voor alle geselecteerde cartridgeposities, wordt de knop Doorgaan actief.

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. Protocol starten (vervolg)

  •  Raak het zwarte vak onder een cartridgepositie aan om de barcode-informatie voor de geselecteerde 
positie te scannen of handmatig in te voeren (afbeelding 39). Nadat een barcode is gescand, 
beweegt de software automatisch naar het eerstvolgende barcodeveld voor een positie. Nadat alle 
informatie met betrekking tot de monsteridentificatie voor een cartridge is ingevoerd, beweegt de 
software automatisch naar de eerstvolgende cartridge met lege barcodevelden. Als de barcodes van 
de cartridges en elutiebuizen verplicht zijn, raden we u aan deze onmiddellijk te scannen voordat 
u de cartridge of elutiebuis op het rek plaatst.

  •  Raak het veld "monster-ID" en andere vereiste tekstvakken met informatie over het volgen van 
monsters aan om de monsterinformatie in te voeren of te scannen.

  •  Er kunnen meerdere kitpartijen voor een cyclus worden ingevoerd door meerdere posities van 
zwarte vakken aan te raken of eroverheen te vegen en het tekstvak "Partijnummer van kit" aan te 
raken, zodat een scherm "Barcode scannen" wordt weergegeven. Scan de barcode-informatie of 
voer deze in voor de kitpartij die voor de geselecteerde cartridgeposities wordt gebruikt. Wanneer 
meerdere partijnummers van de kit worden ingevoerd, moet de barcode de volgende indeling 
hebben: productcatalogusnummer, partijnummer van kit en vervaldatum in de indeling jaar-maand 
(bijvoorbeeld: AS13213221872018-05, waarbij het productcatalogusnummer AS1321 is, het 
partijnummer van de kit 322187 is en de vervaldatum 2018-05 is. Aan de hand van de gescande 
barcode wordt gecontroleerd of het productcatalogusnummer overeenkomt met dat van de 
oorspronkelijk gescande kit en of de kit niet over de vervaldatum heen is. Er wordt een foutmelding 
weergegeven als de kit is verlopen, als de kit niet met de geselecteerde methode overeenkomt of als 
de kit niet door het instrument wordt ondersteund.

Bij posities met onvolledige informatie wordt een rode cirkel met een uitroepteken bovenaan de grijze 
rechthoek weergegeven. De knop Doorgaan wordt grijs en is inactief zolang de vereiste 
informatie ontbreekt.

Nadat alle informatie juist is ingevoerd, raakt u de knop Doorgaan aan om het instrument voor te bereiden 
op deze extractiecyclus.

Belangrijk. Het kitlabel bevat twee barcodes. Scan de barcode bovenaan het label. U krijgt een 
foutmelding wanneer u de verkeerde barcode scant.!
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  Afbeelding 38. Scherm "Cartridge-instellingen". Bovenaan dit scherm wordt het geselecteerde 
protocol aangegeven. Op dit scherm kan de gebruiker selecteren welke cartridgeposities moeten 
worden verwerkt. Raak de lange rechthoek voor een bepaalde cartridgepositie aan om de positie te 
selecteren of de selectie ervan ongedaan te maken.

  Afbeelding 39. Invoeren van barcode en partijnummer van de kit. Als u het genummerde vak 
onder een cartridgepositie selecteert, kunt u de monster-id en kitpartij-informatie voor de 
desbetreffende positie scannen of handmatig invoeren. Als u de pijl aan de rechterzijde van het 
invoergedeelte aanraakt, gaat u naar de volgende beschikbare cartridgepositie. Als u meerdere posities 
selecteert, kunt u kitpartij-informatie voor meerdere cartridgeposities invoeren.

5. Nadat u alle gewenste informatie hebt ingevoerd voor de cartridges en monsters die u wilt verwerken, raakt 
u de knop Doorgaan aan om door te gaan naar het scherm "Klep" (afbeelding 40). Raak de knop OK aan 
om de klep van het Maxwell® CSC Instrument te openen.
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6.B. Protocol starten (vervolg)

  Afbeelding 40. Scherm "Klep". Hiermee wordt de gebruiker op de hoogte gesteld van het feit dat 
de klep van het Maxwell® CSC Instrument wordt geopend.

6. U krijgt het scherm "Controlelijst Extractie" te zien (afbeelding 41). Deze controlelijst bevat de stappen die 
u moet uitvoeren voordat u een extractieproces kunt starten. Pas nadat u hebt bevestigd dat u alle items in 
de controlelijst hebt uitgevoerd, wordt de knop Starten actief. Raak de knop Annuleren aan om terug te 
keren naar het scherm Cartridge-instellingen.

Afbeelding 41. Scherm "Controlelijst Extractie". Op dit scherm worden de stappen aangegeven die 
u moet uitvoeren om het instrument voor te bereiden op de verwerking van de geselecteerde monsters. 
Er zijn geen voorbewerkingsstappen opgenomen in de controlelijst Extractie en deze stappen dienen al voor 
dit stadium te zijn uitgevoerd volgens de technische handleiding van de gebruikte kit.

7. Stel het rek en instrument op zoals aangegeven op het scherm "Controlelijst Extractie". De benodigde 
stappen voor het opstellen van het instrument zijn:

  •  Voorbewerking van monsters is voltooid. Voorbewerking van monsters wordt, indien nodig, 
beschreven in de technische handleiding van de specifieke Maxwell® CSC Reagent Kit.

  •  Plaats de cartridges op de geselecteerde posities op het rek (afbeelding 42). Druk de cartridges 
stevig omlaag om deze aan beide kanten op hun plaats te klikken. U zou een klik moeten horen.
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 Afbeelding 42. Plaats de cartridges op het rek en druk deze stevig op hun plaats.

  •  Verwijder de zegels volledig van alle cartridges.

  •  Plaats de elutiebuizen op de geselecteerde posities op het rek.

    Opmerking: Barcodelabels mogen niet om de buitenkant van de elutiebuizen worden gewikkeld 
voordat de buizen in het rek zijn geplaatst.

  •  Voeg het juiste volume elutiebuffer toe aan elke elutiebuis (zie de technische handleiding van de 
Maxwell® CSC Reagent Kit voor het juiste volume dat u moet gebruiken).

  •  Voeg het voorbewerkte monster toe aan kamer 1 (de grootste kamer) van de cartridge

  •  Controleer of er geen plunjers van eerdere cycli meer aanwezig zijn in de plunjerbalk in het 
instrument. Als er plunjers aanwezig zijn, gaat u naar hoofdstuk 6.C voor verwijderingsinstructies 
voor plunjers.

  •  Plaats een plunjer in de laatste kamer (het dichtst bij de elutiebuis) van elke cartridge.

  •  Plaats het rek in het instrument, zoals getoond in afbeelding 43. Draai de achterkant van het rek 
in het instrument zoals weergegeven en druk de voorkant van het rek vervolgens omlaag om de 
elutiebuizen in de verwarmingspositie te brengen. Zorg ervoor dat het rek zich volledig in het 
instrument bevindt.
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6.B.  Protocol starten (vervolg)

 Afbeelding 43. Plaats het rek in het instrument.

    Raak na elke uitgevoerde stap de knop Bevestigen naast de desbetreffende stap aan om aan te geven 
dat u de stap hebt uitgevoerd. Pas nadat alle items in de controlelijst zijn bevestigd, wordt de knop 
Start actief (afbeelding 44). Raak de knop Start aan om de zuivering te beginnen of raak de knop 
Annuleren aan om terug te keren naar het scherm "Cartridge-instellingen".

  Afbeelding 44. Voltooide controlelijst Extractie. Wanneer alle items in de controlelijst zijn 
bevestigd, wordt de knop Start actief. Raak de knop Start aan om de verwerkingscyclus te beginnen 
of raak de knop Annuleren aan om terug te keren naar het scherm voor invoer van monsterinformatie.

   Opmerking: De reagenscartridges zijn ontworpen voor gebruik met mogelijk infectieuze stoffen. 
Gebruikers dienen passende beschermende middelen te dragen (zoals handschoenen en een 
veiligheidsbril) bij het hanteren van infectieuze stoffen. Gebruikers dienen de richtlijnen van de 
instelling te volgen met betrekking tot het hanteren en afvoeren van alle infectieuze stoffen die bij dit 
systeem worden gebruikt.

   Belangrijk. De plunjers moeten in de juiste startpositie worden geplaatst. Als het instrument met 
onbeschermde magnetische staven een cyclus uitvoert, moet de magnetische staafeenheid grondig 
worden gereinigd (zie hoofdstuk 7.B) en moeten de cartridges met de monsters worden afgevoerd. 
De monsters gaan verloren.
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8. Terwijl het protocol wordt uitgevoerd, wordt het scherm "Protocol actief" weergegeven (afbeelding 45). 
In de titelbalk van het scherm "Protocol actief" wordt aangegeven welk protocol momenteel wordt 
uitgevoerd. Op dit scherm wordt het volgende weergegeven:

  •  De naam van de gebruiker die de protocolcyclus heeft gestart.

  •  Een schatting van de resterende tijd tot het einde van de cyclus.

  • Een beschrijving van de huidige stap.

  • Een voortgangsbalk waarin wordt getoond hoeveel procent van de cyclus is voltooid.

   Als u de huidige cyclus wilt afbreken, raakt u de knop Afbreken rechtsonder in het scherm aan. Houd 
er rekening mee dat eventuele monsters die op dat moment werden verwerkt, verloren gaan als u de 
cyclus afbreekt. 

9. Protocollen kunnen worden beëindigd door middel van drie mechanismen:

  •  Het protocol wordt met succes voltooid.

  •  Het protocol wordt afgebroken door de gebruiker.

  • Er treedt een fout op in het instrument.

  Afbeelding 45. Scherm "Protocol actief". Het scherm "Protocol actief" wordt weergegeven tijdens 
een protocolcyclus. Bovenaan dit scherm wordt aangegeven welk protocol momenteel wordt 
uitgevoerd. Ook wordt op dit scherm het volgende aangegeven: welke gebruiker de cyclus heeft gestart, 
hoeveel tijd er bij benadering resteert tot het einde van de cyclus, een beschrijving van de huidige stap 
in de methode en een voortgangsbalk waarin wordt getoond hoeveel procent van de cyclus is voltooid. 
Als u de huidige cyclus wilt afbreken, raakt u de knop Afbreken rechtsonder in het scherm aan.
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6.B.  Protocol starten (vervolg)

Protocol wordt met succes voltooid

Wanneer het protocol met succes wordt voltooid, wordt het scherm "Protocol actief" gewijzigd en wordt 
erin aangegeven dat het protocol is voltooid (afbeelding 46). Nadat een protocol is voltooid, wordt "Huidige 
stap" vermeld als Voltooid. Raak de knop Klep openen aan om de klep van het Maxwell® CSC Instrument 
te openen.

Afbeelding 46. Venster "Protocol actief" na voltooiing van het protocol. Als het momenteel 
uitgevoerde protocol is voltooid, wordt met de cyclusvoortgangsbalk in het venster "Protocol actief" 
aangegeven dat het protocol 100% voltooid is. "Huidige stap" wordt gewijzigd in "Voltooid" zodra een 
cyclus is voltooid. Nadat een protocol is voltooid, raakt u de knop Klep openen aan om de klep van het 
Maxwell® CSC Instrument te openen om het rek te verwijderen.

Sluit de elutiebuizen af met een dop en verwijder de buizen uit het rek (afbeelding 47). Controleer of er zich 
in kamer 8 van alle cartridges een plunjer bevindt. Verwijder het rek door dit vast te pakken bij het gedeelte 
waar de elutiebuizen zich bevonden en het rek uit het instrument te tillen (zie afbeelding 48). Het rek kan 
warm aanvoelen nadat een cyclus is voltooid. Wees voorzichtig bij het verwijderen van het rek. Als er 
plunjers ontbraken in de cartridges, gaat u door naar hoofdstuk 6.C om de plunjers te verwijderen. Het 
geëxtraheerde nucleïnezuur bevindt zich in de elutiebuizen. Verwijder de cartridges en plunjers uit de 
Maxwell® CSC Deck Tray. Gebruikte cartridges en plunjers dienen op de juiste wijze te worden afgevoerd 
volgens de procedures voor gevaarlijk en biologisch gevaarlijk afval van uw instelling. Gebruik reagens-
cartridges, plunjers of elutiebuizen niet opnieuw.
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Afbeelding 47. De elutiebuizen afsluiten met een dop.

Afbeelding 48. De elutiebuizen en het rek verwijderen.

Nadat de klep is geopend, krijgt u het scherm "Rapportweergave" (afbeelding 51) te zien. Als de systeembe-
heerdersinstellingen het uitvoeren van UV-reiniging na een zuiveringscyclus vereisen, wordt de gebruiker 
gevraagd te bevestigen dat er vóór UV-reiniging geen monsters of eluaten aanwezig zijn in het instrument 
(zie hoofdstuk 6.F).
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6.B.  Protocol starten (vervolg)

Gebruiker breekt protocol af

Als het protocol wordt afgebroken door de gebruiker, wordt op het scherm "Protocol actief" aangegeven dat 
het protocol is afgebroken (afbeelding 49). Nadat een protocol is afgebroken, wordt "Huidige stap" vermeld 
als "Door gebruiker afgebroken". Nadat u het protocol hebt afgebroken, kunt u de knop Klep openen 
aanraken om het scherm "Herstellen" te openen (afbeelding 50).

Afbeelding 49. Scherm "Protocol actief" nadat protocol is afgebroken. Als een protocol wordt 
afgebroken door de gebruiker of vanwege een fout in het instrument, wordt het scherm "Protocol actief" 
gewijzigd om aan te geven dat het protocol is afgebroken en wordt de reden opgegeven naast "Huidige stap". 
Nadat een protocol is afgebroken, raakt u de knop Klep openen aan om de procedure Herstellen uit te 
voeren. Bij een afgebroken cyclus (afgebroken door de gebruiker of vanwege een fout in het instrument) 
gaan alle monsters verloren. Probeer monsters uit een afgebroken cyclus niet opnieuw te zuiveren.

Fout in het instrument

Als het protocol wordt afgebroken vanwege een fout in het instrument, wordt het scherm "Protocol actief" 
gewijzigd om aan te geven dat het protocol is afgebroken (afbeelding 49) en wordt een foutmelding 
weergegeven.

Nadat een protocol is afgebroken, wordt bij de huidige step de reden voor het afbreken van het 
protocol vermeld.
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6.C. Herstellen

Nadat u het protocol hebt afgebroken, kunt u de knop Klep openen aanraken om het scherm "Herstellen" 
te openen (afbeelding 50).

In het scherm "Herstellen" wordt u gevraagd te controleren of er nog plunjers aanwezig zijn op de 
plunjerbalk. Als er geen plunjers aanwezig zijn op de plunjerbalk, verwijdert u het rek uit het instrument en 
raakt u de knop Herstellen overslaan aan om door te gaan. Wanneer u de knop Herstellen overslaan 
aanraakt, krijgt u het extractierapport te zien (afbeelding 51).

Afbeelding 50. Scherm "Herstellen" na afbreken protocol/fout in instrument. Als een protocol 
wordt afgebroken door de gebruiker of vanwege een fout in het instrument, wordt het scherm "Herstellen" 
weergegeven en krijgt de gebruiker de opties Herstellen starten of Herstellen overslaan te zien, 
afhankelijk van het feit of er nog plunjers aanwezig zijn op de plunjerbalk.

Als enkele of alle plunjers nog aanwezig zijn op de plunjerbalk, moet u de volgende stappen uitvoeren om de 
plunjers te verwijderen voordat de volgende zuiveringscyclus kan worden uitgevoerd:

• Verwijder cartridges met de uitgeworpen plunjers van het rek.

• Plaats het rek met de resterende cartridges (waarin de uitgeworpen plunjers ontbraken) terug.

• Raak de knop Herstellen starten aan om de resterende plunjers uit te werpen.

Als de procedure Herstellen is geslaagd, kunt u de knop Klep openen aanraken en het rek verwijderen. 
U krijgt het scherm "Rapportweergave" te zien.

Als het plunjerherstel niet is geslaagd, dient u contact op te nemen met Promega Technical Services 
voor hulp.
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6.D. Resultaten

Nadat u de knop Klep openen in het scherm "Protocol actief" hebt aangeraakt, wordt het venster 
"Rapportweergave" weergegeven (afbeelding 51). Op dit scherm wordt informatie over het volgen van 
monsters en protocolspecifieke informatie voor de huidige cyclus van het instrument weergegeven. In dit 
rapport is het volgende opgenomen: de informatie over het volgen van monsters, die is vastgelegd voordat 
het protocol werd gestart, de eindstatus van het protocol (voltooid of afgebroken), het tijdstip waarop de 
protocolcyclus is gestart, de verwerkingsduur van het protocol, de operator-ID en gedetailleerde gegevens 
over het Maxwell® CSC Instrument (softwareversie, firmwareversie, instrumentnaam, serienummer 
enzovoort).

  Afbeelding 51. Scherm "Rapportweergave". Op het scherm "Rapportweergave" wordt informatie 
over het volgen van monsters en protocolspecifieke informatie voor de huidige cyclus van het 
instrument weergegeven. In dit rapport is het volgende opgenomen: de informatie over het volgen van 
monsters die is vastgelegd voordat het protocol werd gestart, de eindstatus van het protocol (voltooid 
of afgebroken), het tijdstip waarop de protocolcyclus is gestart, de verwerkingsduur van het protocol, 
de operator-id en aanvullende informatie over het instrument.

Aan de linkerzijde van het scherm bevinden zich een knop Afdrukken en een knop Exporteren waarmee 
het rapport kan worden afgedrukt of rapportinformatie kan worden geëxporteerd (afbeelding 52). Raak de 
knop Exporteren aan om te navigeren naar de maplocatie waarnaar het rapport moet worden geëxporteerd 
en raak vervolgens de knop Opslaan aan. Met de gele en rode rechthoekige knoppen kunt u de maplocatie 
selecteren waar de rapporten worden opgeslagen. Het huidige pad wordt bovenaan het scherm "Exportmap" 
met gele rechthoeken aangegeven. Alle in de geselecteerde directory aanwezige mappen worden in het 
hoofddeel van het scherm als rode rechthoek weergegeven. Raak de knop Drive\ aan om naar de 
stationslocatie van de gewenste map te navigeren. Raak de rode mapknoppen aan om naar de opgegeven 
maplocatie te navigeren. Met de Maxwell® CSC Software kan worden geëxporteerd in een afdrukbare 
indeling (*.pdf) en een indeling met door tabs gescheiden (*.txt) waarden van de rapporten. U kunt het 
bestand in de indeling met door tabs gescheiden waarden gebruiken voor laboratoriuminformatiebeheer-
systemen (zoals LIMS). In afbeelding 53 ziet u een voorbeeld van een rapport in de indeling met door tabs 
gescheiden waarden en in afbeelding 54 ziet u een voorbeeld van de afdrukbare PDF-indeling.



Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 VS · Tel. gratis in VS: 800-356-9526 · 608-274-4330 · Fax 608-277-2516 53
www.promega.com  TM457 · Herzien op 4/22

Afbeelding 52. Scherm "Exportmap". Als de knop Exporteren wordt aangeraakt, wordt de gebruiker 
gevraagd te navigeren naar de bestandslocatie waar rapportbestanden moeten worden opgeslagen.

Raak de knop Openen aan om naar de exportlocatie van het rapport te gaan. Als u het rapport niet wilt 
weergeven, raakt u de knop Gereed aan om terug te keren naar het scherm "Rapportweergave".

Afbeelding 53. Voorbeeld van een rapport in de indeling met door tabs gescheiden waarden.

Afbeelding 54. Voorbeeld van een rapport in de PDF-indeling.
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6.E. Rapporten uitvoeren

Vanuit het "startscherm" (afbeelding 55) van de Maxwell® CSC Software is het mogelijk rapporten over het 
volgen van monsters en servicerapporten op het instrument te bekijken door de knop Resultaten aan te 
raken. In het scherm "Resultaten" wordt een lijst weergegeven met alle rapporten voor de in de 
Maxwell® CSC IVD Mode-software uitgevoerde protocolcyclus, evenals service- en systeemtaken die op het 
systeem zijn uitgevoerd (afbeelding 56). Alle rapporten die het resultaat van een afgebroken cyclus zijn, 
worden aangegeven met een rode cirkel met daarin een uitroepteken. De gebruiker kan rapporten filteren 
op datumbereik door de knoppen aan de linkerzijde aan te raken om rapporten te bekijken voor cycli die 
vandaag, deze maand, de afgelopen zes maanden of dit jaar zijn uitgevoerd, of alle cycli die gedurende de 
gehele levensduur van het Maxwell® CSC Instrument zijn voltooid. Daarnaast kunt u rapporten zo filteren 
dat alleen bepaalde rapporttypen worden getoond door de knoppen Extractie, Service, Systeem of Alle 
typen aan de linkerzijde van de weergave aan te raken. Raak de kolomtitels aan om het rapport op basis van 
kolominhoud te sorteren. Raak het gewenste rapportitem aan om een gedetailleerde weergave van de 
rapportgegevens te bekijken (afbeelding 57). Met de knop Alles exporteren linksonder in het scherm 
worden alle weergegeven resultaten naar een door de gebruiker opgegeven stationslocatie geëxporteerd.

Afbeelding 55. "Startscherm" Maxwell® CSC. Als u Resultaten selecteert, wordt het scherm 
"Resultaten" van de Maxwell® CSC weergegeven, waarin u extractierapporten van alle extractiecycli, 
serviceactiviteiten en systeemactiviteiten kunt bekijken.
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Afbeelding 56. Scherm "Resultaten". In het scherm "Resultaten" wordt een lijst weergegeven met de 
extractierapporten van alle in de Maxwell® CSC IVD Mode-software uitgevoerde extractieprotocollen, 
evenals service- en systeemprotocollen die op dit instrument zijn uitgevoerd. Rapporten die het resultaat 
zijn van een afgebroken cyclus worden aangegeven met een rode cirkel met daarin een uitroepteken. Raak 
een van de items in de lijst met rapporten aan om een gedetailleerde weergave van het desbetreffende 
uitgevoerde protocol te bekijken.

Afbeelding 57. Extractierapport. Een voorbeeld van de informatie over het volgen van monsters in 
een extractierapport.
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6.F. Reinigen

U kunt handmatig een UV-lichtbehandeling van het instrument uitvoeren door op het "startscherm" 
(afbeelding 58) de knop Reinigen aan te raken. Controleer of alle monsters zijn verwijderd uit het 
instrument en of eventueel gemorste vloeistof is verwijderd voordat u het UV-reinigingsprotocol start. 
U krijgt een controlelijst voor reiniging te zien (afbeelding 59) waarop u kunt lezen hoelang de UV-reiniging 
duurt. U wordt ook gevraagd te bevestigen dat er vóór het uitvoeren van de reiniging geen monsters of 
eluaten aanwezig zijn in het instrument. Nadat u hebt bevestigd, wordt de knop Starten ingeschakeld. Raak 
de knop Starten aan om de UV-reiniging uit te voeren.

Afbeelding 58. Startscherm. Als u de knop Reinigen selecteert, wordt het proces gestart waarmee een 
UV-lichtbehandeling van het Maxwell® CSC Instrument wordt uitgevoerd.

Afbeelding 59. Scherm "Controlelijst Reiniging". De controlelijst voor reiniging geeft de duur van het 
UV-reinigingsproces aan. U wordt ook gevraagd te bevestigen dat er vóór het uitvoeren van de reiniging 
geen monsters of eluaten aanwezig zijn in het instrument.

Nadat de reiniging is voltooid, wordt het volgende pictogram weergegeven in de titelbalk.

Raak het pictogram aan om het reinigingsrapport te bekijken.

Opmerking: UV-straling is nuttig bij ontsmetting aangezien biologische moleculen hiermee inactief 
worden gemaakt. UV-behandeling biedt geen vervanging van handmatige reiniging. Indien alleen het 
UV-reinigingsprotocol wordt gebruikt, biedt dit mogelijk niet voldoende ontsmetting.

12
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7. Reiniging en onderhoud

Het Maxwell® CSC Instrument heeft geen onderdelen waaraan door de gebruiker service kan worden 
uitgevoerd en is zodanig ontworpen dat minimaal onderhoud nodig is. Het is echter belangrijk dat het 
instrument na elk gebruik wordt gereinigd. Als er monsters of reagentia zijn gemorst, reinig het instrument 
dan onmiddellijk om schade of besmetting van monsters te voorkomen.

De meeste onderdelen van het Maxwell® CSC Instrument hebben een geanodiseerde deklaag, die dient als 
een duurzame, eenvoudig te reinigen afscherming van het metaal. Voorafgaand aan reiniging moet het 
instrument altijd worden uitgeschakeld en losgekoppeld.

7.A. Algemene verzorging

Veeg eventueel gemorste vloeistoffen onmiddellijk weg. Neem na elk gebruik de magnetische staafeenheid, 
de plunjerbalk, het binnenplatform en de buitenzijde van het instrument af met doeken die met 70% ethanol 
zijn bevochtigd. Gebruik geen andere oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.

Belangrijk. Draag handschoenen of gebruik andere beschermende middelen. Als het instrument met 
biologisch gevaarlijke materialen is gebruikt, dienen alle reinigingsmaterialen volgens de richtlijnen van de 
instelling te worden afgevoerd.

• Reinig het Maxwell® CSC Instrument na elk gebruik.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de achterzijde van de machine stofvrij blijven.

•  De behuizing van het Maxwell® CSC Instrument mag tijdens het reinigen niet worden verwijderd. 
Hierdoor vervalt de garantie.

• Gebruik geen spuitfles om de instrumentoppervlakken te bevochtigen met grote hoeveelheden vloeistof.

• Zorg ervoor dat vloeistof nooit langdurig op instrumentoppervlakken aanwezig blijft.

•  Houd de verwarmde elutiebuisuitsparingen vrij van vocht om schade aan de verwarmingselementen 
te voorkomen.

5295MA.eps
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7.B. Hardware reinigen

Als de plunjers tijdens een cyclus onbedoeld worden vergeten of in een verkeerde startpositie zijn geplaatst, 
kan de machine een cyclus uitvoeren met onbeschermde magnetische staven. Als dit gebeurt, moet de 
magnetische staafeenheid worden gereinigd.

Belangrijk. Draag handschoenen of gebruik andere beschermende middelen. Als het instrument met 
biologisch gevaarlijke materialen is gebruikt, dienen alle reinigingsmaterialen volgens de richtlijnen van de 
instelling te worden afgevoerd.

1.  Neem de magnetische staafeenheid af met een bevochtigde, zachte doek om de eenheid te reinigen. 
U kunt de eenheid ook afnemen met 70% ethanol. De magnetische staafeenheid moet meerdere malen 
worden afgenomen om paramagnetische deeltjes te verwijderen. U kunt magnetische deeltjes 
eenvoudiger verwijderen door de vochtige doek om een magneet (zoals een roerstaaf) te wikkelen.

2.  Neem contact op met Promega Technical Services voor hulp indien de magnetische staafeenheid niet 
kan worden gereinigd.

7.C. Omgaan met gemorste vloeistoffen

Veeg eventueel gemorste vloeistoffen onmiddellijk weg. Als het reagens in het instrument wordt gemorst, 
veegt u zichtbaar materiaal weg met een doek. Opgedroogd materiaal moet met een natte papieren doek 
worden weggeveegd. De reagentia bevatten gevaarlijke materialen; papieren doeken moeten derhalve 
volgens de richtlijnen van de instelling worden afgevoerd. Neem het instrument goed af nadat u zichtbaar 
materiaal hebt verwijderd. Wanneer vloeistof in het instrument wordt gemorst en dit een mogelijk 
biologisch gevaar oplevert, moet de gemorste vloeistof met papieren doeken worden weggeveegd en moet 
het gebied waar is gemorst, worden gereinigd met een reinigingsoplossing als Steris® LpH® volgens de 
aanwijzingen van de fabrikant. Doeken moeten volgens de richtlijnen van de instelling met betrekking tot 
biologisch gevaarlijk afval worden afgevoerd.

Belangrijk. Gebruik geen bleek om het Maxwell® CSC Instrument te reinigen. Bleekmiddel reageert met 
guanidinethiocyanaat, dat in Maxwell® CSC Reagent Cartridges wordt gebruikt, en mag niet aan 
monsterafval met lysisoplossingen worden toegevoegd. Gebruik geen bleekmiddel om de Maxwell® CSC 
te reinigen als er reagentia op zijn gemorst.
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8. Evaluatie van analytische prestaties

De analytische prestaties voor het Maxwell® CSC Instrument (Cat.# AS6000) werd beoordeeld in 
combinatie met de Maxwell® CSC Blood DNA Kit, Maxwell® CSC RNA Blood Kit, Maxwell® CSC DNA 
FFPE Kit en de Maxwell® CSC RNA FFPE Kit met behulp van monsters van humaan volbloed of FFPE-
weefsel, zoals geschikt voor de specifieke kit. De gemiddelde opbrengst en de procentuele variatiecoëfficiënt 
(% CV) werden verkregen uit eluaten met drie cycli op een enkel instrument en met drie afzonderlijke 
instrumenten.

8.A. Reproduceerbaarheid
Tabel 1. Reproduceerbaarheid binnen en tussen instrumentcycli. De reproduceerbaarheid tussen de 
cycli en tijdens de cyclus werd bepaald door acht replicaten van volbloedmonsters of zes replicaten van 
monsters van FFPE-weefsel uit te voeren, zoals geschikt voor de gebruikte Maxwell® CSC Kit, in drie 
afzonderlijke cycli op een enkel instrument. De monstertypen en testmethoden waren als volgt:  
1. DNA werd geëxtraheerd uit volbloedmonsters van 300 μl en de opbrengst werd geëvalueerd door 
absorptiespectroscopie; 2. RNA werd geëxtraheerd uit volbloedmonsters van 2,5 ml en de opbrengst 
werd geëvalueerd door absorptiespectroscopie; 3. DNA werd geëxtraheerd uit humane darmsecties en 
de opbrengst werd geëvalueerd door qPCR; 4. RNA werd geëxtraheerd uit humane borstsecties en de 
opbrengst werd geëvalueerd door RT-qPCR.

Maxwell® CSC Kit Nummer cyclus 
Percentage CV 
tijdens cyclus

Percentage CV 
tussentijdse cyclus

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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8.A. Reproduceerbaarheid (vervolg)

Tabel 2. Reproduceerbaarheid binnen en tussen instrumenten. Drie kits werden geselecteerd als een 
representatieve bemonstering van chemische processen om de reproduceerbaarheid van instrumenten te 
beoordelen. De reproduceerbaarheid binnen en tussen instrumenten werd bepaald door acht replicaten van 
volbloedmonsters of zes replicaten van monsters van FFPE-weefsel uit te voeren, zoals geschikt voor de 
gebruikte Maxwell® CSC Kit, op drie afzonderlijke Maxwell® CSC Instruments. De gemiddelde en 
standaarddeviatie voor de gezuiverde nucleïnezuuropbrengst werd berekend voor replicaties in elk 
instrument om de variabiliteit binnen het instrument te bepalen en voor replicaties in alle drie de cycli om 
de variabiliteit tussen instrumenten te bepalen. De monstertypen en testmethoden waren als volgt:  
1. DNA werd geëxtraheerd uit volbloedmonsters van 300 μl en de opbrengst werd geëvalueerd door 
absorptiespectroscopie; 2. RNA werd geëxtraheerd uit volbloedmonsters van 2,5 ml en de opbrengst werd 
geëvalueerd door absorptiespectroscopie; 3. DNA werd geëxtraheerd uit humane darmsecties en 
geëvalueerd door qPCR. 

Maxwell® CSC Kit
Nummer van 

het instrument 
Percentage CV 
tijdens cyclus

Percentage CV 
tussentijdse cyclus

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. Kruisbesmetting

De DNA werd gezuiverd uit acht replicaties van vrouwelijke en mannelijke volbloedmonsters van 300 μl 
verwerkt in wisselende rekposities van het® CSC Instrument met behulp van de Maxwell® CSC Blood DNA 
Kit. Een SRY-streefwaarde op het Y-chromosoom werd gebruikt om mogelijke kruisbesmetting van 
vrouwelijke monsters met mannelijk DNA van naburige monsters te identificeren. Wanneer vrouwelijke 
volbloedmonsters werden verwerkt in rekposities die grensden aan mannelijke volbloedmonsters, vertoonde 
vrouwelijke monsters geen detecteerbaar Y-chromosomale DNA.
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9. Evaluatie klinische prestaties

De klinische prestaties werden geëvalueerd door een extern klinisch laboratorium. DNA werd door twee 
afzonderlijke gebruikers geëxtraheerd uit humane volbloedmonsters met behulp van het Maxwell® CSC 
Instrument en de Maxwell® CSC Blood DNA Kit en getest op amplificeerbaarheid in een relevante test voor 
in-vitrodiagnostiek. DNA geëxtraheerd uit dezelfde monsters met behulp van de extractiemethode die het 
laboratorium doorgaans gebruikt (referentie-extractiemethode van het laboratorium) werd tegelijkertijd 
getest voor vergelijkingsdoeleinden.

Zie voor aanvullende prestatiegegevens de toepasselijke technische handleidingen van de Maxwell® CSC 
Reagent.

9.A. DNA-amplificatie

Tabel 3. DNA-amplificatie. DNA werd gezuiverd uit 16 afzonderlijke menselijke volbloedmonsters met 
behulp van de Maxwell® CSC Blood DNA Kit en de referentie-extractiemethode van het laboratorium en 
getest in een COLD-PCR JAK2 V617F-test gericht op het wildtype-gen. Voor Maxwell® zuiveringen, werden 
een invoervolume van 50 µl bloed en een elutievolume van 100 µl geëvalueerd. Alle monsters van beide 
methoden werden geamplificeerd met een Cq waarde <15 cycli.

Bloedmonsters

Amplificatie

Maxwell® CSC Referentiemethode van het laboratorium

16 Alle monsters geamplificeerd Alle monsters geamplificeerd
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9.A. DNA-amplificatie (vervolg)

Tabel 4. Reproduceerbaarheid van tester naar tester. DNA werd gezuiverd uit 16 afzonderlijke humane 
volbloedmonsters door twee verschillende gebruikers van het Maxwell® System. Er werd een invoervolume 
van 300 μl bloed en een elutievolume van 50 μl gebruikt voor acht van de monsters (TS-1 tot TS-8) en een 
invoervolume van 50 μl bloed en een elutievolume van 100 μl voor de andere acht monsters (TS-9 tot 
TS-16) om ervoor te zorgen dat het volledige bereik van invoervolumes van bloed en elutievolumes die door 
de Maxwell® CSC Blood DNA Kit zijn toegestaan, werd gedekt. Het geëxtraheerde DNA werd getest in een 
COLD-PCR JAK2 V617F-test gericht op het wildtype-gen en de door elke tester verkregen Cq-waarden 
werden vergeleken. De resultaten van de twee testers kwamen overeen.

Bloedmonster

Invoermonster en  
elutievolumes (Maxwell® CSC) Gemiddelde Cq

Invoervolume 
van monster (µl)

Elutievolume 
(µl) Tester 1 Tester 2

TS-9 50 100 12,94 12,87

TS-10 50 100 12,73 13,97

TS-11 50 100 13,34 13,34

TS-12 50 100 14,26 13,41

TS-13 50 100 14,64 14,39

TS-14 50 100 13,19 13,15

TS-15 50 100 12,84 13,15

TS-16 50 100 12,02 14,07

TS-1 300 50 12,62 12,05

TS-2 300 50 12,52 12,83

TS-3 300 50 12,73 12,43

TS-4 300 50 12,82 13,42

TS-5 300 50 12,71 20,38

TS-6 300 50 12,43 12,60

TS-7 300 50 12,77 12,64

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

DNA-zuivering werd uitgevoerd op acht verschillende volbloedmonsters van 300 μl en acht negatieve 
controlewatermonsters in afwisselende rekposities om eventuele kruisbesmetting tussen monsters in 
dezelfde instrumentcyclus te beoordelen. De resulterende eluaten werden met behulp van een op het 
wild-type gen gerichte JAK2 V617F-amplificatietest getest aan de hand van een qPCR om te bepalen of 
er verontreinigend DNA aanwezig was in de negatieve controles. Er werd geen DNA gedetecteerd in de 
negatieve controles, wat aantoont dat er geen detecteerbare kruisbesmetting optrad tijdens de 
instrumentcyclus.

Na voltooiing van de andere studies die hier worden beschreven in hoofdstuk 9, Evaluatie van klinische 
prestaties, heeft het externe laboratorium het instrument ontsmet en gereinigd volgens de procedure 
beschreven in hoofdstuk 7 van deze handleiding. Daarna werd de DNA-zuivering uitgevoerd op 16 negatieve 
controlemonsters (water) met behulp van het Maxwell® CSC Instrument en de Maxwell® CSC Blood DNA 
Kit, en werden eluaten uit elk monster met behulp van een op het wild-type gen gerichte JAK2 V617F-
amplificatietest getest aan de hand van een qPCR om te bepalen of er verontreinigend DNA aanwezig was 
in de negatieve controles. Er werd geen DNA gedetecteerd in de negatieve controles, wat aantoont dat de 
reinigingsinstructies van het instrument doeltreffend zijn om besmettingsoverdracht van eerdere 
instrumentcycli te voorkomen.
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10. Problemen oplossen
Voor vragen die hier niet zijn beantwoord, neemt u contact op met de plaatselijke Promega-vestiging of 
-distributeur. Zie de Promega-website voor het dichtstbijzijnde filiaal of een distributeur van Promega. 
Contactgegevens zijn beschikbaar op: www.promega.com. E-mail: techserv@promega.com

Symptomen Oorzaken en opmerkingen
De plunjers worden niet uit het 
instrument geladen

Voer de volgende stappen uit als de plunjers nog aanwezig zijn op 
de plunjerbalk: 
Verwijder cartridges met de uitgeworpen plunjers van het rek. 
Plaats het rek met de cartridges terug zonder de uitgeworpen 
plunjers. 
Raak op het startscherm de knop Instellingen aan en selecteer 
Herstellen. Bevestig de items in de controlelijst en volg de 
aanwijzingen op het scherm om te proberen de plunjers uit te laden. 
Als het plunjerherstel mislukt, dient u contact op te nemen met 
Promega Technical Services voor hulp: techserv@promega.com

Aanraakscherm van tablet-pc lijkt niet goed 
te werken

Controleer of de stekker stevig is aangesloten op de tablet-pc.

 Controleer of het instrument is aangesloten op de USB-poort op de 
tablet-pc. 

Start de Maxwell® CSC Tablet opnieuw op en start de Maxwell® CSC-
software.

 Neem contact op met Promega Technical Services 
(techserv@promega.com) als het probleem niet is verholpen.

Het volgende scherm na "Barcode scannen" 
wordt niet weergegeven

 Controleer of u de juiste barcode hebt gescand (zoals getoond in 
afbeelding 37). 

Controleer of u de juiste Maxwell® CSC Kit gebruikt.

Controleer of de kit nog niet is verlopen.

 Neem contact op met Promega Technical Services als u nog steeds 
problemen ondervindt.

Kan de reinigingstijd niet wijzigen of nieuwe 
protocollen laden

 Alleen gebruikers met toegangsrechten voor de systeembeheerder in 
de Maxwell® CSC-software kunnen bepaalde instrumentfuncties 
wijzigen. Als de momenteel op de tablet-pc aangemelde operator geen 
toegangsrechten voor de systeembeheerder in de Maxwell® CSC-
software heeft, moet de gebruiker zich afmelden en weer aanmelden 
bij de tablet met behulp van een Windows-gebruikersprofiel dat wel 
toegangsrechten voor de systeembeheerder heeft binnen de Maxwell® 
CSC-software. Start de Maxwell® CSC-software en probeer de 
gewenste wijzigingen van de Maxwell-software-instelling door te 
voeren.
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10.A. Fouten en waarschuwingen

Fout Uitleg

<Naam methode> is niet compatibel met de huidige 
werkingsmodus. 

De gebruiker probeert een RUO-methode in de Maxwell® 
CSC IVD Software uit te voeren. Dit methodetype moet met 
behulp van de Maxwell® CSC RUO-software worden 
uitgevoerd. Sluit de Maxwell® CSC IVD Software, open de 
Maxwell® CSC RUO-software en voer de gewenste RUO-
methode uit.

Initialisatiefout: Toegang geweigerd. Geen geldige 
Promega-gebruiker. Neem contact op met 
uw systeembeheerder.

Het momenteel bij de tablet-pc aangemelde Windows-
gebruikersprofiel heeft geen toegangsrechten voor het 
uitvoeren van de Maxwell® CSC-software. Zie TM484 voor 
informatie over het toewijzen van toegangsrechten voor de 
Maxwell® CSC Software aan een Windows-gebruikersprofiel.

USB-apparaat niet gevonden; is het uitgeschakeld 
of losgekoppeld?

De tablet-pc is niet aangesloten op het instrument of het 
instrument is uitgeschakeld. Controleer of de tablet-pc is 
aangesloten op het instrument of start de tablet-pc opnieuw 
op en schakel het instrument in. Neem contact op met 
Promega Technical Services als de fout toch aanhoudt.

Open klep gedetecteerd tijdens de werking. Er is gedetecteerd dat de klep open was tijdens de werking. 
Als deze fout zich voordoet tijdens een protocolcyclus, wordt 
de cyclus afgebroken en gaan de monsters verloren. Raak 
Doorgaan aan om het instrument nog een poging te laten 
doen om het afgebroken protocolproces af te ronden. Neem 
contact op met Promega Technical Services als de fout toch 
aanhoudt.

Protocol: Door gebruiker afgebroken. De gebruiker heeft het protocol afgebroken. De monsters 
gaan verloren.

Er is een fout opgetreden tijdens controle van de 
plaatsing van de cartridges. Controleer of de cartridges 
stevig op hun plaats zitten.

Het instrument heeft gedetecteerd dat cartridges niet volledig 
in het rek zijn geplaatst. Plaats de cartridges opnieuw in het 
rek. Neem contact op met Promega Technical Services als de 
fout toch aanhoudt.

Klepsensor uitgeschakeld. Er is gedetecteerd dat de klepsensor is uitgeschakeld. Neem 
contact op met Promega Technical Services.

Klep is niet met succes geopend. De klep is niet geopend. Neem contact op met 
Promega Technical Services.

Er is nog een eerdere instrumenttaak actief. Probeer 
het later opnieuw.

De gebruiker heeft geprobeerd een taak uit te voeren terwijl 
de vorige cyclus nog actief was. Wacht tot het huidige proces 
is voltooid voordat u de gewenste actie probeert uit te voeren. 
Neem contact op met Promega Technical Services als de fout 
toch aanhoudt.

Time-out vorige sessie; apparaat losgekoppeld? De verbinding is verloren gegaan tijdens een eerdere 
instrumentbewerking of de USB-kabel is losgekoppeld tijdens 
een cyclus en daarna weer aangesloten. Controleer of de 
USB-kabel is aangesloten op het apparaat en of niemand de 
USB-kabel heeft losgekoppeld terwijl het apparaat in werking 
was. Neem contact op met Promega Technical Services als de 
fout toch aanhoudt.
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10.A. Fouten en waarschuwingen (vervolg)

Waarschuwingen Uitleg

Waarschuwing: Extractie niet gestart: Niet geslaagd 
voor zelftest.

De zelfinitialisatie van het instrument is niet geslaagd. 
Neem contact op met Promega Technical Services.

Waarschuwing: Opstartdiagnose: Afgebroken vorige 
cyclus is gedetecteerd.

Het instrument heeft gedetecteerd dat de vorige cyclus is 
afgebroken. Controleer of plunjers zijn geladen op de 
plunjerbalk. Indien dit het geval is, voert u het protocol 
Herstellen uit in het scherm "Instellingen" en volgt u de 
aanwijzingen om de plunjers veilig te verwijderen. Nadat 
plunjers zijn uitgeladen, verwijdert u het rek uit het 
instrument, indien dit nog aanwezig was.

Waarschuwing: Opstartdiagnose: Wijziging 
firmwareversie gedetecteerd.

Gebruikerswaarschuwing waarmee de gebruiker op de 
hoogte wordt gebracht van een gedetecteerde wijziging in 
de firmwareversie.

Elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het hulpmiddel heeft voorgedaan en dat heeft geleid of kan 
leiden tot de dood of ernstig letsel van een gebruiker of patiënt, moet onmiddellijk aan de fabrikant worden 
gemeld. Gebruikers die in de Europese Unie zijn gevestigd, moeten ernstige incidenten ook melden aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

10.B. Gebruik van een USB-flashstation

 •  Als u een USB-flashstation gebruikt, mag u het flashstation niet in de USB-poorten aan de achterkant 
van het Maxwell® CSC Instrument plaatsen of hieruit verwijderen terwijl een protocol wordt uitgevoerd.

 •  Aangezien er verschillen zijn tussen USB-flashstations van verschillende fabrikanten en typen, kan er 
sprake zijn van incompatibiliteit. Als uw USB-station niet na enkele seconden wordt gedetecteerd of als 
u problemen ondervindt met het USB-flashstation, dient u de tablet en het instrument uit te schakelen 
en opnieuw te starten of een USB-flashstation van een ander merk te proberen. 

 •  Als de besturingstablet niet meer reageert nadat u een USB-flashstation hebt geplaatst, schakelt u de 
tablet uit en verwijdert u het USB-station, en vervolgens start u de tablet en het instrument opnieuw op. 
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11. Bijlage

11.A. Service

Wij raden u aan eenmaal per jaar service te laten uitvoeren aan het Maxwell® CSC Instrument.

11.B. Maxwell® CSC Instrument terugsturen voor reparatie

Het Maxwell® CSC Instrument is zodanig ontworpen dat met weinig onderhoud vele jaren gelijkmatige 
prestaties kunnen worden geleverd. Als zich een probleem met het instrument voordoet, neemt u contact op 
met Promega of de lokale Promega-vertegenwoordiger voor ondersteuning. Ga naar de Promega-website: 
www.promega.com voor contactgegevens van het dichtstbijzijnde filiaal of een distributeur van Promega. 
Als aanvullende maatregelen nodig zijn, worden de opties voor reparatie aangegeven en wordt, indien 
nodig, een retourautorisatienummer toegewezen. Promega is niet verantwoordelijk voor instrumenten die 
zonder een autorisatienummer worden teruggestuurd. Denk aan het volgende wanneer u een instrument 
terugstuurt voor service:

• Retourautorisatie aanvragen bij Promega.

• Het instrument ontsmetten (zie hoofdstuk 13 voor ontsmettingsaanwijzingen).

•  Een ondertekend en gedateerd ontsmettingscertificaat aanbrengen aan de binnenzijde van het deksel 
van de verzenddoos waarin het instrument wordt teruggestuurd (zie hoofdstuk 13). Als er geen 
ontsmettingscertificaat is ingevuld en aangehecht, worden ontsmettingskosten in rekening gebracht.

•  Gebruik de oorspronkelijke verpakking om ervoor te zorgen dat het instrument tijdens verzending niet 
beschadigd raakt.

•  Eventuele beschadigingen leiden tot extra kosten. Stuur alle accessoires mee met het instrument, met 
inbegrip van de barcodelezer en tablet-pc.

Opmerking: Als de oorspronkelijke verpakking niet meer in uw bezit is of is beschadigd, neemt u contact 
op met Promega of de lokale Promega-vertegenwoordiger voor vervangende verpakkingsmaterialen.

11.C. Maxwell® CSC Instrument opnieuw inpakken

Het Maxwell® CSC Instrument voorbereiden op inpakken:

•  Zorg ervoor dat de cartridges en elutiebuizen van het instrumentplatform zijn verwijderd.

•  Schakel het instrument en de tablet-pc uit en koppel deze los. USB-snoeren van de tablet-pc en 
barcodelezer zijn losgekoppeld van de USB-poorten aan de achterkant van het Maxwell® CSC Instrument.

Maxwell® CSC Instrument opnieuw inpakken

Opmerking: Als u niet beschikt over de originele verpakking van het Maxwell® CSC Instrument, neemt 
u contact op met Promega Technical Services of de lokale Promega-vertegenwoordiger om een verpakking 
voor het Maxwell® CSC Instrument te bestellen.
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11.C. Maxwell® CSC Instrument opnieuw inpakken (vervolg)

Verstuur het Maxwell® CSC Instrument alleen in een verpakking van Promega om beschadiging 
te voorkomen.

1. Open de klep van het instrument en duw het rek handmatig tegen de achterzijde van het instrument.

2. Breng de plunjerbalk (afbeelding 60) handmatig omlaag om de magneettips af te dekken.

Afbeelding 60. Plunjerbalk.

3. Plaats het in vorm gestanste stuk schuim zoals getoond in afbeelding 7.

4. Schuif het andere in vorm gestanste stuk schuim zo in het instrument dat het rek en de plunjerbalk 
worden vergrendeld, zoals getoond in afbeelding 7. Mogelijk moet u de plunjerbalk handmatig 
verplaatsen zodat deze gelijk komt te liggen aan het schuim. Met de twee in vorm gestanste stukken 
schuim wordt voorkomen dat de plunjerbalk en het rek zich verplaatsen tijdens verzending. Let op: de 
klep van het instrument kan niet volledig worden gesloten als het schuim is geplaatst. Dit is opzettelijk. 
Probeer de klep niet te forceren om deze te sluiten; de klep kan dan defect raken.

5. Plaats het instrument terug in de kunststof hoes.
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6. Plaats het instrument in het onderste verpakkingsmateriaal van piepschuim. Het instrument past 
slechts in één richting in het onderste stuk schuim (afbeelding 61). 

 Afbeelding 61. Maxwell® CSC Instrument in de juiste positie in de doos.

7. Plaats het bovenste verpakkingsmateriaal van schuim op het instrument, zoals getoond (afbeelding 62).

 Afbeelding 62. Verpakkingsmateriaal van schuim op doos.
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11.C. Maxwell® CSC Instrument opnieuw inpakken (vervolg)

8. Plaats de doos met accessoires op het schuim. Bevestig het ontsmettingscertificaat op de doos met 
accessoires (afbeelding 63). 

 Afbeelding 63. Maxwell® CSC Instrument in de juiste positie in de doos.

9. Sluit de flappen op de verzenddoos met verpakkingstape.

10. Noteer op de buitenzijde van de verzenddoos het retourautorisatienummer dat u van Promega of de 
lokale Promega-vertegenwoordiger hebt gekregen.

11.D. Instrument afvoeren

Neem contact op met de lokale Promega-vertegenwoordiger voor afvoer van het instrument. Volg de 
vereisten van de instelling voor het afvoeren van de accessoires. Instrumenten dienen te zijn ontsmet 
voordat deze worden afgevoerd.

12. Garanties, serviceovereenkomsten en gerelateerde producten

12.A. Garantie

Na aankoop van de Maxwell® CSC valt het instrument onder een premium garantie van één jaar: Onder de 
premium garantie vallen alle onderdelen, arbeid en verzending naar en van onze locaties voor 
depotreparatie, en een leeninstrument naar keuze binnen 1 werkdag of reparatie ter plaatse binnen 
2 werkdagen door een in de fabriek opgeleide servicemonteur. We repareren het instrument en sturen het 
conform de oorspronkelijke fabrieksspecificaties aan u terug. De garantie omvat tevens één bezoek voor 
preventief onderhoud.
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12.B. Opties voor garantie en serviceovereenkomst

Maxwell® CSC Premier Service Agreement   
Cat.# SA1120

Onder de premium serviceovereenkomst vallen alle onderdelen, arbeid en verzending naar en van onze 
locaties voor depotreparatie, en een leeninstrument naar keuze binnen 1 werkdag of servicebezoek ter 
plaatse binnen 2 werkdagen door een in de fabriek opgeleide servicemonteur. Bovendien valt onder deze 
overeenkomst één jaarlijks bezoek voor preventief onderhoud; hiervoor kan het instrument worden 
teruggestuurd naar een bevoegd servicecentrum of kan een bezoek ter plaatse van een servicemonteur 
plaatsvinden. Aanvullende bezoeken voor preventief onderhoud zijn afzonderlijk beschikbaar.

Maxwell® CSC Preventive Maintenance  
Cat.# SA1130

Om de hoogstaande prestaties van het systeem te handhaven, beveelt Promega aan dat Maxwell® CSC 
Instrumenten na elke 12 maanden gebruik een preventieve onderhoudscontrole ondergaan. Tijdens deze 
procedure wordt het instrument door ons bevoegde servicepersoneel getest en worden onderdelen 
gecontroleerd op slijtage en indien nodig vervangen. Bovendien wordt het systeem uitgelijnd en worden de 
prestaties geverifieerd. Er wordt documentatie verstrekt voor uw eigen administratie.

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

Het serviceproduct Installation Qualification omvat een reeks formele controles van het instrument. 
Daarnaast wordt schriftelijke documentatie van de instrumentfunctionaliteit verstrekt en wordt getoond 
dat alles wat bij het instrument is besteld, is geleverd en geïnstalleerd in het laboratorium van de klant. 
Het serviceproduct Installation Qualification omvat een bezoek op locatie voor het volgende:

• Installatie door gekwalificeerd personeel van Promega

• Inspectie van verzenddozen, instrument en accessoires

• Vergelijking van ontvangen artikelen met artikelen op de inkooporder

• Inspectie van laboratoriumomstandigheden

• Doornemen van alle gevaren en voorzorgsmaatregelen met gebruikers

• Bevestiging/installatie van de juiste firmwareversie

• Vastleggen en documenteren van installatie en handelingen

Met het serviceproduct Operational Qualification worden de functies van het instrument gedemonstreerd 
volgens de operationele specificaties. Het serviceproduct omvat een bezoek op locatie door een Promega-
servicemonteur voor het volgende:

• Tests uitvoeren ter controle van de werking

• Testresultaten documenteren

• Klant(en) trainen in de bediening van het instrument

• Klant(en) trainen in het gebruik van het logboek

• Op de klant afgestemd(e) logboek, instrumentsticker en OQ-documentatie invullen
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12.B. Opties voor garantie en serviceovereenkomst (vervolg)

Beperkte garantie en richtlijnen voor service

Op grond van deze garantie garandeert Promega de oorspronkelijke koper van het Promega Maxwell® CSC 
Instrument dat Promega de onderdelen en arbeid benodigd voor service en reparatie van het instrument 
gedurende één jaar na de aankoopdatum zal verstrekken. Uw garantie omvat de optie voor: 1) depotrepa-
ratie met een leeninstrument dat u kunt gebruiken terwijl uw instrument wordt gerepareerd of 2) reparatie 
ter plaatse door een in de fabriek opgeleide servicemonteur. Als u kiest voor depotreparatie, moet het 
instrument veilig worden ingepakt en op kosten van Promega naar Promega worden verzonden. Promega 
stuurt de gerepareerde of vervangen eenheid binnen 3 werkdagen na de reparatie naar u terug op kosten van 
Promega. Deze garantie kan worden verlengd met termijnen van één jaar, op voorwaarde dat de verlenging 
wordt aangevraagd voordat de huidige garantie of serviceovereenkomst is vervallen.

Promega stemt ermee in, als de enige verantwoordelijkheid onder deze garantie en na onmiddellijke 
kennisgeving van een defect, een instrument dat tijdens de looptijd van deze garantie defect blijkt, te 
repareren of te vervangen (te bepalen door Promega). Verbruiksonderdelen zijn uitgesloten van deze 
garantie. Deze garantie omvat geen reparatie of vervanging ten gevolge van een ongeval, verwaarlozing, 
verkeerd gebruik, ongeoorloofde reparatie of aanpassing van het instrument.

Deze garantie en de hierin vermelde rechtsmiddelen zijn exclusief en komen in plaats van alle overige 
expliciete of impliciete garanties (inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een 
bepaald doel en niet-schending) en Promega is niet gebonden door enige andere garantie. Onder geen 
enkele omstandigheid is Promega aansprakelijk voor enige speciale schade, incidentele schade of 
gevolgschade ten gevolge van het gebruik of een storing van dit instrument of het systeem waarmee het 
wordt gebruikt.

Het instrument mag niet worden teruggestuurd zonder een correct retourautorisatienummer van Promega 
en een ontsmettingscertificaat, zoals beschreven in deze handleiding.

Service buiten de garantie

Neem contact op met Promega of de lokale Promega-vertegenwoordiger. We helpen u graag per telefoon, 
zonder kosten. Voorafgaand aan reparatiewerkzaamheden wordt een offerte opgesteld.
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12.C. Gerelateerde producten
Product Hoeveelheid Cat.# 
Maxwell® CSC Blood DNA Kit 48 preparaten AS1321
Maxwell® CSC RNA Blood Kit 48 preparaten AS1410
Maxwell® CSC DNA FFPE Kit 48 preparaten AS1350
Maxwell® CSC RNA FFPE Kit 48 preparaten AS1360
Maxwell® CSC Whole Blood DNA Kit 48 preparaten AS1820
Maxwell® CSC Viral Total Nucleic Acid Purification Kit 48 preparaten AS1780
RSC/CSC Deck Tray 1 stuk SP6019
Elution Magnet, 16-Position 1 stuk AS4017
Voor gebruik bij in-vitrodiagnostiek. Dit product is alleen in bepaalde landen leverbaar.
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13. Ontsmettingscertificaat

Voordat het instrument en de accessoires voor reparatie worden verzonden, moeten deze worden 
gedesinfecteerd en ontsmet. Wanneer instrumenten worden teruggestuurd, moet een ondertekend en 
gedateerd ontsmettingscertificaat aan de binnenste verpakking van het instrument zijn aangehecht.

Desinfecteren en ontsmetten: Neem de magnetische staafeenheid, de plunjerbalk, het binnenplatform en de 
binnen- en buitenzijde van het instrument af met een doek die met 70% ethanol is bevochtigd. Gebruik 
onmiddellijk hierna een doek die is bevochtigd met gedeïoniseerd water. Herhaal de procedure zo vaak als 
nodig om het instrument doeltreffend te desinfecteren en ontsmetten.

   Als de desinfectie en ontsmetting niet worden bevestigd, leidt dit tot ontsmettingskosten voordat 
service aan het instrument wordt uitgevoerd.

  Selecteer (A) of (B):

  A.  Ik bevestig dat de teruggestuurde items niet zijn besmet met lichaamsvloeistoffen of giftige, 
carcinogene, radioactieve of andere gevaarlijke materialen.

   B.  Ik bevestig dat de teruggestuurde items zijn ontsmet en kunnen worden gehanteerd zonder gevaar 
voor de gezondheid van het personeel.

  Omcirkel het type materiaal dat met het instrument is verwerkt: Chemisch Biologisch Radioactief**

  Geef een korte beschrijving van de uitgevoerde ontsmettingsprocedure:
  

  

  Datum: 

  Plaats: 

  Handtekening:

  Naam (in hoofdletters):

   ** Als het instrument met radioactief materiaal is gebruikt, is de handtekening van een 
stralingsdeskundige ook vereist.

  Ondergetekende certificeert dat dit instrument vrij is van radioactieve besmetting.

  Datum:    

  Plaats:   

  Handtekening:   

  Naam (in hoofdletters):
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14. Samenvatting van wijzigingen

De volgende wijzigingen zijn bij revisie 4/22 in dit document aangebracht:

1. Hoofdstukken 8 en 9 toegevoegd en navolgende hoofdstukken opnieuw genummerd.

2. Overal zijn diverse tekstbewerkingen uitgevoerd.

3. De omslagafbeelding is bijgewerkt.

4. Document is bijgewerkt in het kader van naleving van de Verordening 2017/746 (EU) voor medische 
hulpmiddelen en in-vitro diagnostica.
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Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om informatie over de elektromagnetische compatibiliteit van de apparatuur te verstrekken aan 
de klant of gebruiker.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat een compatibele elektromagnetische omgeving voor de apparatuur kan 
worden gehandhaafd zodat het apparaat maar behoren functioneert.
(a)Amerikaanse patentnummers 7,721,947 en 7,891,549 en andere patenten aangevraagd.

©2019–2022 Promega Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Maxwell is een gedeponeerd handelsmerk van Promega Corporation.

LpH is een gedeponeerd handelsmerk van Steris Healthcare. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

De producten kunnen zijn beschermd door aangevraagde of uitgegeven patenten of kunnen bepaalde beperkingen hebben. Bezoek onze website 
voor aanvullende informatie.

Alle prijzen en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Productclaims kunnen worden gewijzigd. Neem contact op met Promega Technical Services of bekijk de onlinecatalogus van Promega voor de 
meest actuele informatie over Promega-producten.
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