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1. Introduksjon

1.A. Metodens prinsipper

Maxwell® CSC Instrument (Clinical Sample Concentrator)(a) gir automatisert nukleinsyrerensing for en 
rekke kliniske prøvetyper. Maxwell® CSC Instrument er bare beregnet på profesjonell bruk. Rensemetodene 
bruker prøvelysering og binding til paramagnetiske partikler som det primære separasjonsprinsippet. 
Opp til 16 prøver kan klargjøres i én enkelt kjøring.

De automatiserte trinnene i Maxwell® CSC Instrument omfatter:
• Prøvelysering ved tilstedeværelse av en spesielt formulert lysisbuffer

• Binding av nukleinsyrer til paramagnetiske partikler

• Vasking for å fjerne andre cellulære målmolekyler fra nukleinsyre bundet til partiklene

• Eluering av produktet

Instrumentet kontrolleres av et grafisk brukergrensesnitt som kjører på et nettbrett. Maxwell® CSC 
Instrument har evnen til å registrere og rapportere prøvesporing og kjøredata. En strekkodeleser følger 
med Maxwell® CSC Instrument og brukes til å starte metodekjøringer og fange opp strekkodeinformasjon 
for prøver og reagenser. Maxwell® CSC Instrument gir rapporter om innsamlet data fra instrumentopera-
sjoner, og rapportene kan skrives ut og eksporteres til et administratorspesifisert lagringssted eller en 
USB-stasjon for å overføres til en separat datamaskin. For å starte en kjøring må brukeren skanne 
strekkoden til reagenskittet som skal behandles. Egnet protokoll for kjøring blir da valgt automatisk. 
Etter at sporingsinformasjon for prøven er angitt, følger brukeren den anbefalt protokollen for 
Maxwell® CSC-kittet og forbereder dekkbrettet til instrumentet som beskrevet. Kassettene settes inn 
i maskinen, og metoden kjøres automatisk. Det kreves ikke spesiell opplæring for å bruke instrumentet. 
Opplæring er imidlertid tilgjengelig som en del av operasjonell kvalifisering, som tilbys separat 
(se avsnitt 12.B).

1.B. Produkt tiltenkt formål/tiltenkt bruk

Maxwell® CSC Instrument er tiltenkt for bruk i kombinasjon med Maxwell® CSC reagenssett, og som en 
in vitro-diagnostisk (IVD) medisinsk enhet for å utføre automatisert isolering av nukleinsyrer fra spesimen 
avledet fra menneskekroppen. Spesimentypen avgjøres av det spesifikke Maxwell® CSC-reagenskittet som 
brukes. Nukleinsyren isolert med Maxwell® CSC Instrument er egnet til direkte nedstrømsanalyse med 
standard forsterkningsmetoder. Disse metodene omfatter en rekke polymerasekjedereaksjons (PCR)-tester 
av humane prøver til in vitro-diagnostiske formål.

Maxwell® CSC Instrument er bare beregnet på profesjonelt bruk. Diagnostiske resultater som oppnås 
med nukleinsyrene renset med dette systemet, må tolkes i kombinasjon med andre kliniske data 
eller laboratoriedata.
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1.C. Bruksbegrensninger for produktet

Maxwell® CSC Instrument er bare tilgjengelig i visse land. 

Når det brukes i IVD-modus, er ikke Maxwell® CSC Instrument beregnet for bruk med andre reagenskitt 
enn Maxwell® CSC-reagenssett eller andre prøver enn de som er definert innenfor den tiltenkte bruken 
og produktbegrensningene til de spesifikke Maxwell® CSC-reagenskittene som brukes.

Brukeren er ansvarlig for å kontrollere hvilke ytelseskarakteristikker som kreves til nedstrøms diagnostiske 
formål. Egnede kontroller skal inkluderes i alle nedstrøms diagnostiske applikasjoner med nukleinsyrer 
renset med Maxwell® CSC Instrument.

1.D. Funksjoner for Maxwell® CSC Instrument
• Brukervennlig systemdrift som er lett å vedlikeholde

• Standardisert arbeidsflyt for forberedelse av nukleinsyreprøver

• Omfattende teknisk support

• System kontrollert via nettbrett

• Rapporteringsfunksjon

• Strekkodeleser inkludert

• Forhåndsprogrammerte metoder for rensing av nukleinsyrer

• UV-lampe hjelper med rensing av instrumentet

1.E. Spesifikasjoner for Maxwell® CSC Instrument

Behandlingstid: 40–60 minutter (avhengig av prøvetype og metode) 

Antall prøver: Opptil 16

Vekt: 24,2 lb (11 kg)

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

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

Sikring: 250 VAC, 2,5 A, tidsforsinket sikring (AC250V, T2,5AL, 5 × 20 mm)

UV-pære: Gjennomsnittlig levetid ca. 6000 timer, lengde 135,9 mm, 
diameter 16 mm, 4 W, 0,17 A strøm, 29 V, spektral topp 253,7, 
UV-utgang 0,9 W
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1.F. Produktkomponenter

P R O D U K T   C AT. #   

Maxwell® CSC Instrument  AS6000

Til in vitro-diagnostisk bruk. Inneholder:

• 1 Maxwell® CSC Instrument
• 1 Nettbrett forhåndslastet med Maxwell® CSC User Interface
• 1 USB-kabel for å koble Maxwell® CSC Instrument til nettbrettet
• 1 Strømkabel for Maxwell® CSC Instrument
• 1 Strømkabel for nettbrett
• 1 Maxwell® CSC dekkbrett
• 1 UV-pære (installert)
• 1 Strekkodeleser
• 1 Nettbrettholder
• 1 Stylus
• 1 Hurtigveiledning
• 1 USB-kort for Maxwell® CSC Instrument

1.G. Inspeksjon

Ved mottak av Maxwell® CSC Instrument, vennligst inspiser pakken nøye for å sikre at alle deler er mottatt, 
og at instrumentet ikke er blitt skadd under forsendelse. Dersom noen del virker skadd, ta kontakt med 
Promega Technical Services (e-post: techserv@promega.com). Standarddeler vises i figur 1.

Figur 1. Maxwell® CSC Instrument. Delene som vises inkluderer: dekkbrett, strømkabler, USB-ledning, 
nettbrett, nettbrettholder, styluspenn og strekkodeleser for Maxwell® CSC Instrument.
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1.H. Forholdsregler

Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Ta vare på disse instruksjonene.

• Endringer eller modifiseringer av denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av ansvarlig 
leverandør, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å bruke utstyret.

• Dette utstyret er blitt fremstilt og testet iflg. CISPR 11 klasse A. I privatboliger kan instrumentet føre 
til radiointerferens. I slike tilfeller må tiltak implementeres for å motvirke interferensen.

• Bruk ikke instrumentet i nærheten av kraftig elektromagnetisk stråling (f.eks. ikke-vernede RF-kilder), 
da dette kan forstyrre korrekt funksjon.

• Bruk ikke instrumentet til annet enn tiltenkt formål.

• Koble alltid fra strømmen rengjøring eller utføring av rutinemessig vedlikehold.

• Ikke demonter enheten.

• Kontroller at kassetter, elueringsrør og stempler er blitt satt trygt inn på korrekt plass og i korrekt 
retning. Unnlater man å gjøre dette, kan det medføre skade på instrumentet.

• Bruk bare Promega-forsynte kassetter, stempler og elueringsrør. Bruk ikke kassetter, stempler eller 
elueringsrør flere ganger.

• Dersom utstyret brukes på en annen måte enn som spesifisert av Promega, kan utstyrets 
sikkerhetsfunksjoner forringes.

• Hold hendene vekk fra instrumentplattformen når den beveger seg inn og ut av instrumentet.

• Under eluering vil den oppvarmede elueringsblokken foran på plattformen bli svært varm. Den skal 
ikke berøres.

• For å unngå muskelstrekk eller ryggskade skal det brukes hjelpemidler og korrekte løfteteknikker når 
instrumentet skal flyttes.

• Utstyr kan være farlig pga. bruk av kjemikalier eller biologisk farlige stoffer.

• Døren til instrumentet skal bare åpnes og lukkes ved bruk av Maxwell® CSC-programvaren. Ikke press 
døren åpen manuelt eller overstyr dørsensoren under protokolloperasjon. Dette vil føre til at 
protokollen blir avbrutt.

• Dette instrumentet er tiltenkt brukt med potensielt mikrobiologisk skadelige materialer. Bruk egnet 
personlig verneutstyr (hansker, vernebriller, frakk, osv.) ved håndtering og kassering av biologisk 
skadelige materialer.

• Forsøk ikke å skifte ut UV-lampen. UV-lampen skal erstattes ved bruk av spesielle verktøy. Ta kontakt 
med Promega Technical Services hvis UV-lampen må erstattes.

• Ikke last inn ekstra programmer på nettbrettet som følger med Maxwell® CSC Instrument. 
Ekstra programmer kan gjøre applikasjonen tregere.

!
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1.I. Sikkerhetssymboler og merker

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.

Sikkerhetssymboler og merker

5294MA.eps

Fare. Farlig spenning. Risiko for elektrisk støt.

5295MA.eps

Advarsel. Risiko for personskade for operatør eller sikkerhetsfare 
for instrumentet eller omgivelsene.

Advarsel. Klemfare.

Advarsel. Varm overflate. Fare for forbrenning.

64
22

M
A

Advarsel. Biologisk fare.

Advarsel. Fare for UV-stråling. Se ikke direkte på UV-lyset.
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SYMBOLFORKLARING

Symboler Forklaring Symboler Forklaring

Medisinsk utstyr for in vitro-
diagnostikk

Autorisert  
representant

10
92

8M
A

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

AS4000

123456789

Made in 
USA  

050-9800 Rev. D

Maxwell® CSC

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

249469

Serienummer Katalognummer

Produsent
Conformité  
Européenne

Kontakt din lokale 
Promega-representant angående 
avhending av instrumenter

Les bruksanvisningen

Viktig

Dette IVD-instrumentet samsvarer til kravene for elektromagnetisk(e) utslipp og immunitet beskrevet 
i IEC 61326-2-6.
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1.J. Miljømessige krav (bruks-, forsendelses- og oppbevaringsbetingelser)

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

Temperatur: +4 °C til +50 °C (frakt/lagring), +15 °C til +25 °C (drift)

Luftfuktighet: Opptil 80 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende

Høyde over havet, drift: <2.000 meter

Maxwell® CSC Instrument er bare beregnet på innendørs bruk. Tørk straks opp søl. For å unngå at man 
reduserer instrumentets forventede levetid, skal det installeres på et sted som overholder følgende kriterier:

• Finn en stødig og plan overflate.

• Unngå støvete områder.

• Velg en plass som har god luftsirkulering og som ikke utsettes for direkte sollys.

• Unngå støyende strømkilder (f.eks. strømgeneratorer).

• Installer ikke på en plass med store temperatursvingninger eller høy luftfuktighet.

• Plasser ikke instrumentet slik at det er vanskelig å koble fra strømkilden.

• Plasser ikke instrumentet ved siden av varmekilder.

• Skal ikke brukes i nærheten av brannfarlige gasser eller væsker.

• Plasser ikke instrumentet i nærheten av andre elektrisk sensitive instrumenter.

• Koble Maxwell® CSC Instrument og nettbrettet til en avbruddsfri strømtilførsel (UPS). Dette må gjøres 
for å sikre kontinuerlig drift under korte strømbrudd som ellers kan resultere i at instrumentet avbrytes 
og prøver går tapt.

2. Oversikt over maskinvare

Figur 2. Forsiden av Maxwell® CSC Instrument.
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Figur 3. Maxwell® CSC Instrument sett bakfra. Baksiden av instrumentet med av/på-bryteren, 
strømtilkoblingen, USB-kommunikasjonsport fra instrument til nettbrett og tre ekstra USB-kommunika-
sjonsporter for eksterne enheter (f.eks. strekkodeleser).

Figur 4. Magnetkammens deler og plattform. Maskinvaredelene i Maxwell® CSC Instrument. 
Magneten og stempelstengene, som brukes til prøvebehandling, og plattformen med dekkbrettet er synlige.
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3. Utpakking av Maxwell® CSC Instrument

Sett av 10–15 minutter for å pakke ut og sette opp instrumentet. Velg et sted med nok plass til at du kan 
se og identifisere innholdet.

1. Kutt tapen på klaffene til esken for å åpne forsendelsesesken.

2. Åpne klaffene og ta ut tilbehørsesken fra emballasjen (figur 5).

Figur 5. Tilbehørsesken.

3. Fjern den øverste emballasjen og fjern instrumentet forsiktig fra esken (figur 6). 

Figur 6. Fjern det øvre emballasjematerialet.

4. Plasser instrumentet på en plan, stabil flate. La det være minst 7,5 tommer (19 cm) med klaring foran 
instrumentet slik at instrumentdøren kan åpnes uten hindring.

5. Fjern plastposen rundt instrumentet.

   Ta vare på emballasjen i tilfelle instrumentet må sendes tilbake for service eller reparasjon på et 
senere tidspunkt.
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4. Sette opp Maxwell® CSC Instrument

4.A. Sette opp Maxwell® CSC Instrument

1. Åpne døren til Maxwell® CSC Instrument manuelt, og fjern de to skumbitene fra innsiden 
av instrumentet forsiktig (figur 7).

 Figur 7. Fjern de to skumbitene fra innsiden av instrument.

   Døren til Maxwell® CSC Instrument er fjærmontert, og vil lukke seg når skumbitene fjernes 
fra innsiden av instrumentet.
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4.A. Sette opp Maxwell® CSC Instrument (fortsatt)

2. Åpne tilbehørsesken. Nettbrettet, nettbrettholderen, strekkodeleseren og USB-kortet er inkludert 
i esken (figur 8). Nettbrettet inneholder driftsprogramvaren for instrumentet.

 Figur 8. Tilbehørseskens innhold.

3. Ta ut nettbrettet og nettbrettets strømkabel fra esken.

4. Ta ut nettbrettholderen fra emballasjen, og legg den oppå eller ved siden av Maxwell® CSC 
Instrument (figur 9).

 Figur 9. Nettbrettholder.
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5. Hev beinet på nettbrettholderen (som vist i figur 10), og plasser nettbrettet på nettbrettholderen.

 Figur 10. Nettbrettholder oppå Maxwell® CSC Instrument.

6. Koble strømkabelen og USB-kabelen til nettbrettet. Koble den andre enden av strømkabelen til 
et strømuttak. Vi anbefaler å koble nettbrettet til en uavbrutt strømtilførsel.

 Figur 11. Nettbrett installert på Maxwell® CSC Instrument.
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4.A. Sette opp Maxwell® CSC Instrument (fortsatt)

7. Koble den andre enden av USB-kabelen til baksiden av Maxwell® CSC Instrument (figur 12).

 Figur 12. Koble nettbrett til baksiden av Maxwell® CSC Instrument.

8. Koble Maxwell® CSC-strømkabelen til baksiden av Maxwell® CSC Instrument. Sikre at på-/av-bryteren 
bak på instrumentet er i av-posisjon. Koble den andre enden av Maxwell® CSC-strømkabelen til et 
strømuttak. Vi anbefaler å koble Maxwell® CSC strømkabel til en avbruddsfri strømtilførsel.

9. Koble strekkodeleseren til én av de to USB-portene på baksiden av Maxwell® CSC Instrument.

 Figur 13. Maxwell® CSC Instrument med nettbrett og strekkodeleser installert.

10. Maxwell® CSC Instrument er nå klar til bruk. Se brukerhåndboken til Maxwell® CSC-nettbrettet 
#TM484 for instruksjoner om oppsett av nettbrettet for bruk, og del avsnitt 5.B for instruksjoner 
om oppsett av Maxwell® CSC-programvaren.
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4.B. Slå på Maxwell® CSC Instrument

Slå på Maxwell® CSC Instrument med på/av-bryteren på instrumentets bakpanel (figur 14). 

Trykk på strømbryteren øverst på nettbrettet for å slå på nettbrettet. Før første gangs bruk, sett opp 
nettbrettet i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken for Maxwell® CSC-nettbrettet #TM484. 
Hvis anmodet om det basert på nettbrettets innstillinger, må du logge inn på nettbrettet. 

Merk: Profilen brukt til å logge inn på nettbrettet må være anvist til PromegaUsers- eller 
PromegaAdministrators-gruppen i operativsystemet Windows® for å kunne kjøre Maxwell® CSC-
programvaren. Se brukerhåndboken for Maxwell® CSC-nettbrettet #TM484 for informasjon om kobling 
av Windows® brukerkontoer til disse gruppene. Fra skjermbildet “Skrivebord”, trykk på Maxwell® CSC 
IVD-ikonet for å starte Maxwell® CSC- i IVD-modus. Hver gang programvaren startes, vil den utføre en 
selvdiagnostisk test. Dekket, stempelstangen og magnetkammen flyttes for å kontrollere drift.

Figur 14. På-/av-bryter.

4.C. Instrumentkalibrering

Maxwell® CSC Instrument kalibreres på produksjonsstedet. Ingen brukerkalibrering kreves.

12
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4.D. Slå av Maxwell® CSC Instrument

Slå av instrumentet

1. Slå av programvaren ved å berøre X øverst i høyre hjørne av skjermbildet “Hjem” (figur 15). 
Fra ethvert annet skjermbilde i Maxwell® CSC-programvaren, trykk på Hjem-knappen i øvre venstre 
del av Maxwell® CSC-programvaren for å gå tilbake til skjermbildet “Hjem”.

2. Slå av nettbrettet. Trykk på Start-knappen på nedre venstre side av skjermbildet, trykk på 
strømikonet, og velg “Slå av”.

Merk: Nettbrettet må slås av minst én gang i uka for at Windows® skal kunne 
tilbakestille minnebruken.

 Figur 15. “Hjem”-skjermbildet for Maxwell® CSC.

3. Slå av instrumentet med på-/av-bryteren på bakpanelet til Maxwell® CSC Instrument. Ta ledningen 
ut av strømuttaket. Lagre instrumentet på et sted som overholder miljøkravene beskrevet i avsnitt 1.J.

Oppbevare nettbrettet

Nettbrettet skal slås av og kobles fra når det ikke brukes over lenger tid.

!
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5. Skjermbilder i brukergrensesnittet for Maxwell® CSC IVD-modus 

5.A. Brukergrensesnittets “Hjem”-skjermbildet

“Hjem”-skjermbildet på Maxwell® CSC brukergrensesnitt er knutepunktet for funksjonene som er 
innebygget i Maxwell® CSC grafisk brukergrensesnitt. “Hjem”-skjermen (figur 16) har fire knapper:
• Start. Ved å berøre Start-knappen på hjemmeskjermen for Maxwell® CSC brukergrensesnitt, 

starter prosessen med å forberede en protokollkjøring på Maxwell® CSC Instrument (se avsnitt 6.B).

• Resultater. Resultater-knappen tar brukere til skjermbildet “Rapporter” der du kan se gjennom, 
skrive ut og eksportere enhver kjøringsrapport fra tidligere kjemi- og serviceprosesser (se avsnitt 6.D 
og 6.E).

• Saniter. Ved å berøre Saniter-knappen aktiveres UV-lampen i Maxwell® CSC Instrument for tiden 
spesifisert i administratorinnstillingene (se avsnitt 5.C). Under saniteringsprosedyren kan du få tilgang 
til rapporter, innstillinger og begynne å sette opp en ny protokollkjøring, så lenge disse funksjonene ikke 
avbryter saniteringsprosedyren. Funksjoner som ikke er tillatt under sanitering inkluderer åpning av 
døren, instrumentselvtest og rengjøring av instrumentet, og å gå videre etter inntasting av strekkoder 
for en protokollkjøring (se avsnitt 6.F).

• Innstillinger. Knappen Innstillinger gir tilgang til skjermen “Innstillinger”, som inkluderer funksjoner 
for å: vise Instrumentinformasjon, utføre en selvtest, fjerne stempler med Rengjøring, eksportere 
alle loggfiler med Eksportlogger, og endre instrumentinnstillinger med Administrator 
(kun tilgjengelig for brukere med tilgangsnivå Administrator for Maxwell® CSC-programvaren, 
se avsnitt 5.B og 5.C).

 Figur 16. “Hjem”-skjermbildet for Maxwell® CSC-programvare.
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5.A. Brukergrensesnittets “Hjem”-skjermbildet (fortsatt)

Instrumentnavnet vises på brukergrensesnittets tittellinje. Følgende navigeringsknapper vises langs den 
øverste delen av brukergrensesnittet:

• Avslutt. [Hvit X i øvre venstre hjørne av skjermbildet] Når den berøres, vil programvaren for 
Maxwell® CSC brukergrensesnitt lukkes og ta brukerne tilbake til operativsystemet Windows®.

• Tilbake. [Pil mot venstre i øvre venstre hjørne av skjermbildet] Når tilgjengelig vil berøring av Tilbake-
knappen ta grensesnittet tilbake til skjermbildet man var på før det gjeldende skjermbildet.

• Dør. [Dørikon i øvre høyre hjørne av skjermbildet] Denne knappen endrer mellom åpen-/lukket-status 
for døren på Maxwell® CSC Instrument.

• Hjelp. [Spørsmålstegn i øvre høyre hjørne av skjermbildet] Ved å berøre Hjelp-knappen åpnes et vindu 
der du kan søke etter hjelp for det aktuelle skjermbildet i Maxwell® CSC brukergrensesnitt.

5.B. Innstillinger for brukergrensesnitt

I programvaren for Maxwell® CSC er det mulig for alle brukere å få tilgang til instrumentspesifikk 
informasjon og funksjoner. I tillegg kan brukere med Administratortilgang til Maxwell® CSC-programvare 
modifisere programvarealternativer for å tilpasse programvarens atferd til behovene for deres laboratorium. 
Følgende avsnitt beskriver funksjoner som er tilgjengelige fra Innstillinger-knappen på skjermbildet 
“Hjem” i Maxwell® CSC-programvaren. 

Innstillinger-knapp

Figur 17 viser skjermbildet “Innstillinger” for Maxwell® CSC-programvare. Dette skjermbildet fås tilgang 
til ved å trykke på Innstillinger-knappen på skjermbildet “Hjem” (figur 16). Utseendet på skjermbildet 
“Innstillinger” er tilpasset tilgangsnivået som Windows®-brukerkontoen har i Maxwell® CSC-
programvaren. En Windows®-brukerkonto med brukertilgangsnivå til Maxwell® CSC-programvaren vil 
se følgende knapper: Instrumentinformasjon, Selvtest, Rengjør og Eksportlogger. En Windows®-
brukerkonto med administratortilgang til Maxwell® CSC-programvaren vil i tillegg se en Administrator-
knapp. Fra dette skjermbildet kan brukeren få tilgang til instrumentfunksjonene beskrevet under.

Figur 17. Skjermbildet Maxwell® CSC ”innstillinger”. Fra denne skjermen fås det tilgang til forskjellige 
instrument-spesifikke funksjoner. Administrator-knappen vil kun bli vist for Windows®-brukerkontoer 
med administratortilgang til Maxwell® CSC-programvaren.
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Instrumentinformasjon

Berør knappen Instrumentinformasjon for å vise programvare-, fastvare-, kalibrerings og annen 
instrumentspesifikk informasjon for dette Maxwell® CSC Instrumentet på skjermbildet “Om 
Maxwell® CSC” (figur 18). 
Informasjonen vist på denne skjermen inkluderer:
•  Programvareversjon – gjeldende programvareversjon installert på nettbrettet.
•  Programvarerevisjon – revisjonsnummeret for programvareversjonen installert på nettbrettet.
•  Instrumentnavn – navnet som en administrator har gitt dette instrumentet.
•  Serienummer – serienummeret for Maxwell® CSC Instrumentet koblet til nettbrettet. 
•  Fastvare-ID – gjeldende fastvareversjon installert på denne Maxwell® CSC Instrument.
•  Fastvarerevisjon – revisjonsnummeret for fastvareversjonen installert på Maxwell® CSC Instrument.
•  FPGA-ID – gjeldende FPGA-versjon installert på denne Maxwell® CSC Instrument-enheten.
•  FPGA-revisjon – revisjonsnummeret for FPGA-versjonen installert på Maxwell® CSC Instrument.
•  Kalibreringsverdi for skuffe – kalibreringsverdien for brettaksen på Maxwell® CSC Instrument.
•  Kalibreringsverdi for stempel – kalibreringsverdien for stempelstangaksen på 

Maxwell® CSC Instrument.
•  Kalibreringsverdi for magnet – kalibreringsverdien for magnetstangaksen på 

Maxwell® CSC Instrument.

Figur 18. Skjermbildet “Om Maxwell® CSC”. Instrument- og programvarespesifikk informasjon vises 
på skjermbildet “Om Maxwell® CSC”.
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5.B. Innstillinger for brukergrensesnitt (fortsatt)

Selvtest

Du kan kjøre en selvtest ved å trykke på Selvtest-knappen på skjermbildet Maxwell® CSC ”innstillinger” 
(figur 19). Når du trykker på Selvtest-knappen, vil Maxwell® CSC Instrument utføre en rutinetest (figur 20) 
for å bekrefte at funksjonene til instrumentet, deriblant initialisering av dekkbrettet, stempelstangen, 
magnetholdere, bevegelsen til disse systemene og varmeelementet til instrumentet opererer innenfor 
akseptable ytelsesnivåer. Når du utfører selvtesten, genereres en systemrapport med detaljer om 
Bestått/Mislykket-statusen til testene som utføres. Programvaren åpner denne rapporten automatisk 
etter selvtesten.

Figur 19. Skjermbildet Maxwell® CSC ”innstillinger”. På dette skjermbildet kan du utføre selvtest 
for Maxwell® CSC Instrument.

Figur 20. Selvtestprotokoll som utføres.



Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 USA · Grønn linje i USA: 800-356-9526 · 608-274-4330 · Faks: 608-277-2516 23
www.promega.com  TM457 · Revidert 4/22

Rengjør

Rengjør forsøker for å løse ut stemplene fra instrumentets stempelholder hvis de ikke har blitt korrekt løst 
ut etter en protokollkjøring. Hvis protokollkjøringen ble avbrutt eller hadde problemer med å feste eller 
fjerne stempelet, må du utføre en Rengjør-prosedyre. Rengjør-prosedyren rengjør ikke instrumentet og må 
ikke forveksles med saniteringsmetoden. 

Du kan kjøre en Rengjøring ved å trykke på Rengjør-knappen fra Maxwell® CSC “Innstillinger”-
skjermbildet (figur 21) [Fra skjermbildet “Hjem” trykkes Innstillinger-knappen for å få tilgang til 
skjermbildet “Innstillinger”]. Stempler kan kun løses ut fra stempelstangen hvis en kassett er tilstede under 
stempelet som skal løses ut. Plasser en kassett (uten stempel) i hver posisjon på dekkbrettet som ikke fjernet 
et stempel riktig under kjøringen. Når Rengjør-knappen berøres, vises en sjekkliste for rengjøring 
(figur 22):
• Bekreft at kassetter er til stede ved posisjonene hvor stemplene fortsatt er til stede på stempelholderen.
• Stempler er ikke tilstede i noen kassetter i dekkbrettet.
• Dekkbrettet har blitt plassert i instrumentet.

Figur 21. Skjermbildet Maxwell® CSC ”innstillinger”. Fra dette skjermbildet kan du utføre en 
Rengjøringsprosedyre for å løse ut eventuelle stempler som sitter igjen på stempelstangen etter 
en mislykket protokollkjøring.
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5.B. Innstillinger for brukergrensesnitt (fortsatt)

Rengjør (fortsatt)

Du må velge Bekreft på hvert punkt i sjekklisten (figur 22) før rengjøringsprosedyren kan startes. Når du 
har bekreftet punktene i sjekklisten, trykker du på Start-knappen for å starte rengjøringsprosessen. 
Maxwell® CSC Instrument vil gå gjennom rengjøringsprosessen, og vil generere og vise systemrapporten 
fra rengjøringsprosessene. Hvis stemplene ikke utløses etter flere rengjøringsforsøk, bør operatøren 
kontakte Promega Technical Services (techserv@promega.com) for å avgjøre neste trinn.

Figur 22. “Sjekkliste for rengjøring”-skjerm. Dette skjermbildet presenterer deg med en sjekkliste 
med punkter som må bekreftes før rengjøringsprosedyren startes.

Eksportlogger

Eksportlogger-knappen vil eksportere instrumentlogger for feilsøkingsformål. Hvis du, under feilsøking 
av et instrumentproblem, blir bedt om å eksportere logger for å sende til Promega Technical Services, 
trykker du på denne knappen for å lage instrumentspesifikke loggfiler. 

1. Berør Eksportlogger-knappen for å vise “Eksportmappe”-skjermen (figur 23, panel A). Dette skjermbildet 
lar operatøren velge banen som instrumentloggene skal eksporteres til (standard eksportbane for 
instrumentlogger er C:\Eksporter\Logger). 

2. Med de gule og røde rektangelknappene kan du velge mappeplasseringen hvor instrumentloggene vil bli 
lagret. Gjeldende bane er angitt med gule rektangler øverst i skjermen “Eksportmappe”. Alle mapper i den 
valgte katalogen vises som røde rektangler i den hvite delen av skjermbildet. Berør Drive\-knappen for 
å navigere til stasjonsplasseringen for ønsket mappe. Berør de røde mappeknappene for å navigere 
til ønsket mappeplassering.

3. Når en bane har blitt definert, berør Lagre-knappen for å eksportere logger til den spesifiserte banen, 
eller berør Avbryt for å gå tilbake til “Innstillinger”-skjermen uten å eksportere logger.

4. Når Lagre berøres, vil skjermbildet “Eksporter” vises for å indikere at loggfilene ble eksportert 
til den spesifiserte banen (figur 23, panel B). 
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5. På skjermbildet “Eksporter” kan du berøre Åpne for å åpne en filutforsker som viser mappeplasseringen for 
de eksporterte filene. Berør Utført for å lukke “Eksporter”-skjermen og gå tilbake til 
skjermen “Innstillinger”. 

Figur 23. Eksportlogger. Panel A. “Eksportmappe”-skjermbildet vises etter trykking på Eksportlogger-
knappen. Spesifiser en bane som instrumentloggfilene skal eksporteres til. Trykk på Lagre for å eksportere 
instrumentlogger til spesifisert plassering eller Avbryt for å gå tilbake til “Innstillinger”-skjermbildet uten 
å eksportere logger. Panel B. Etter at instrumentloggfilene er eksporterte, vises “Eksporter”-skjermbildet 
for å indikere at loggene har blitt lagret til den spesifiserte banen. Berør Åpne for å vise mappeplasseringen 
for eksporterte instrumentloggfiler. Berør Utført for å gå ut av “Eksporter”-skjermbildet og tilbake 
til skjermbildet “Innstillinger”.

5.C. Administratorinnstillinger

Programvareinnstillinger for Maxwell® CSC-programvaren kan fås tilgang til gjennom Windows®-
brukerkontoer med administratortilgang til Maxwell® CSC-programvaren med Administrator-knappen 
på “Innstillinger”-skjermbildet. I skjermbildet “Innstillinger” trykker du på Administrator-knappen 
for å åpne skjermbildet “Administratorside”. 

Merk: I skjermbildet “Hjem” trykker du på Innstillinger-knappen og deretter Administrator-knappen 
for å åpne skjermbildet “Administratorside”. 

Funksjonene tilgjengelige fra skjermbildet “Administratorside” lar brukere med administratortilgang 
til Maxwell® CSC-programvaren tilpasse atferden til Maxwell® CSC-IVD-programvaren til deres 
laboratoriums behov. Knapper på “Administratorside”-skjermbildet lar administratoren: stille inn 
Prøvesporingskrav, definere Eksportmappen som eksporterte rapporter vil bli lagret til, administrere 
metoder installert i programvaren, definere et instrumentnavn for Maxwell® CSC Instrument, og stille inn 
påkrevd saniteringsatferd og varigheter for UV-lysbehandling på Maxwell® CSC Instrument. Atferden for 
hver knapp på “Administratorside”-skjermbildet er detaljert her. Følg disse instruksjonene for å tilpasse 
atferden for Maxwell® CSC-programvaren til laboratoriets behov, eller se individuelle underavsnitt for å 
håndtere en spesifikk innstilling.

A. B.
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5.C. Administratorinnstillinger (fortsatt)

Merk: Administratorinnstillinger som er gjort i IVD-modus tas i bruk bare når Maxwell® CSC-
programvaren kjøres i IVD-modus.

Navigasjonsmerknad: Instruksjonene for hvert underavsnitt under antar at operatøren starter fra 
“Administratorside”-skjermbildet i Maxwell® CSC-programvaren. Følg instruksjonene under for å få tilgang 
til “Administratorside”-skjermbildet med start fra “Hjem”-skjermbildet i programvaren.

1. For å gå tilbake til “Hjem”-skjermen fra alle andre skjermer, berør Hjem-knappen øverst i venstre hjørne 
av skjermen. På skjermbildet “Hjem” på Maxwell® CSC brukergrensesnitt (figur 24) trykker du på 
Innstillinger-knappen.

Figur 24. “Hjem”-skjermbildet for Maxwell® CSC. Når Innstillinger velges, åpner Maxwell® CSC 
“Innstillinger”-skjermbildet.

2. Hvis operatøren som er logget inn på nettbrettet har administratortilgang i Maxwell® CSC-programvaren, 
vil skjermbildet “Innstillinger” (figur 25) vise en Administrator-knapp. I skjermbildet “Innstillinger” 
velger du Administrator-knappen for å gå til skjermbildet “Administratorside” (figur 26). 

 Merk: Hvis Administrator-knappen ikke er synlig, logg ut av operativsystemet Windows® med 
denne brukeren, og logg inn igjen med brukerakkreditiver som har administratortilgang 
i Maxwell® CSC-programvaren.
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Figur 25. Skjermbildet Maxwell® CSC ”innstillinger”. Administrator-knappen vil kun være synlig hvis 
innlogget operatør har administrator-rettigheter i Maxwell® CSC-programvaren.

Figur 26. Maxwell® CSC “Administratorside”-skjermbilde. “Administratorside”-skjermbildet gir tilgang 
til å tilpasse atferden av flere aspekter ved Maxwell® CSC-systemet.

Prøveoppføring

“Prøveoppføring”-skjermbildet lar deg definere påkrevde strekkodeverdier som må legges inn av enhver 
operatør når en Maxwell® CSC-protokoll kjøres. Innlegging av kittstrekkode som prøve-ID for hver 
kassettposisjon valgt under en protokollkjøring, er obligatoriske i brukergrensesnittet. Det er også mulig 
å tilpasse påkrevde prøvesporingsfelt i Maxwell® CSC-programvaren, som f.eks. at operatører må taste inn 
kassett-ID, elueringsrør-ID, og/eller to ytterligere administratordefinerte strekkodefelt. En avkrysningsboks 
ved siden av hvert av disse feltene kan brukes til å spesifisere hvorvidt strekkodene som legges inn for 
ethvert av disse feltene må matche prøve-ID-strekkoden for en gitt kassettposisjon.

I tillegg kan programvaren stilles inn for å advare operatører hvis du har angitt duplikate 
eksempelidentifikatorer for en kjøring ved å merke av i ruten ved siden av “Varsle ved duplikater”. 
Hvis dupliserte strekkoder blir oppdaget i løpet av en kjøring, vil programvaren vise en advarsel før du 
begynner uttaket av prøver.
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5.C. Administratorinnstillinger (fortsatt)

 Prøveoppføring (fortsatt)

For å konfigurere inndatafeltene for strekkoder i programvaren, må du utføre følgende trinn:

1. På skjermbildet “Administratorside” for Maxwell® CSC (figur 26) trykker du på Prøveoppføring-knappen.

2. “Prøveoppføring”-skjermen er vist i figur 27. På dette skjermbildet er alternativene for Prøve-ID og 
Lotnummer alltid avmerket da de er obligatoriske innstillinger. Du kan velge å gjøre oppføring av kassett-
ID (strekkode lagt til prøvekassetten av brukeren) og/eller elueringsrør-ID (strekkode på elueringsrøret) 
obligatorisk. Du kan også definere og merke opptil to egendefinerte inndatafelt for strekkoder, hvis 
ønskelig. Aktiver hvilken som helst av disse feltene ved å trykke på boksen til venstre for det spesifiserte 
feltnavnet. Når aktivert vil boksen inneholde et kontrollmerke. 

 Hvis noen av disse alternativene er aktivert, kan du velge om strekkodene som skannes for de angitte feltene 
må matche prøve-ID-en. Dette er nyttig for å sikre at alle strekkodeverdier matcher hverandre på enhver 
prøvebehandlingsposisjon på dekkbrettet til instrumentet. Aktiver alternativet for at strekkode må matche 
for disse ekstra aktiverte strekkodefeltene ved å trykke på boksen til venstre for “Må matche prøve-ID” 
for det feltet. Når aktivert vil boksen inneholde et kontrollmerke. 

Figur 27. Skjermbildet Maxwell® CSC “Prøveoppføring”. Bruk dette skjermbildet til å konfigurere 
strekkodeinformasjonen som må føres inn for hver prøve før utføring av en prøveprosessprotokoll. Bruk 
alternativet “Varsle ved duplikater” for å vise en advarsel når flere kassetter i løpet av en kjøring har identisk 
prøve-ID-informasjon. For de alternative feltene er det mulig å spesifisere hvorvidt strekkodeinformasjonen 
som føres inn må matche Prøve-ID-en for hver prosessposisjon på instrumentet.
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3. Programvaren kan konfigureres til å advare brukeren hvis dupliserte strekkoder oppdages i løpet av 
en kjøring. Advarselen forhindrer ikke brukeren fra å behandle prøver, men lar brukeren identifisere 
potensielle feil i strekkodeskanning. For å aktivere denne funksjonen, merker du av i boksen 
for “Varsle ved duplikater”.

4. Etter at innstillingene for prøveoppføringer er konfigurert slik du vil, kan du trykke på Lagre-knappen for 
å lagre innstillingene og gå tilbake til skjermbildet “Administratorside”.

Saniteringsinnstillinger

Maxwell® CSC  Instrumenteinneholder et UV-lys som kan hjelpe med sanitering av instrumentet. Du kan 
spesifisere når UV-lysbehandling av instrumentet skal utføres, og varigheten for UV-behandlingen.

1. Fra skjermbildet “Administratorside” , berør Saniteringsinnstillinger-knappen for å åpne 
“Saniteringsinnstillinger”-skjermbildet.

2. Det er tre saniteringsinnstillinger på skjermen “Saniteringsinnstillinger” (figur 28). Disse er beskrevet 
under:
a. Standard saniteringsvarighet – Denne innstillingen definerer varigheten for UV-behandlingen 

(i minutter) utført når Sanitering-knappen på skjermbildet “Hjem” berøres.
b. Saniter etter utvinning for (ALTERNATIV) – Denne innstillingen definerer varigheten av 

UV-behandlingen (i minutter) som utføres automatisk etter fullføring av en protokollkjøring.
c. Saniter på programvareoppstart for (ALTERNATIV) – Denne innstillingen definerer varigheten 

av UV-behandlingen (i minutter) som utføres automatisk når Maxwell® CSC-programvaren startes.

3. Berør på tekstboksen ved siden av “Standard saniteringsvarighet” for å åpne nummertastaturet på skjermen. 
Før inn antall minutter som skal brukes for UV-sanitering når Sanitering-knappen på skjermbildet “Hjem” 
berøres. Berør OK-knappen på nummertastaturet på skjermen for å akseptere varighetsverdien, eller berør 
Avbryt-knappen på nummertastaturet på skjermen for å forkaste endringene.

4. For å aktivere en av de ekstra UV-saniteringsalternativene, berør boksen ved siden av det ønskede 
alternativet. Et kontrollmerke vil være synlig i boksen ved siden av det aktiverte alternativet, og 
tekstboksen knyttet til alternativet vil aktiveres. Berør tekstboksen knyttet til ønsket alternativ for å åpne 
nummertastaturet på skjermen. Tast inn antall minutter med UV-sanitering som skal utføres for ønsket 
alternativ. Berør OK-knappen på nummertastaturet på skjermen for å akseptere varighetsverdien, eller 
berør Avbryt-knappen på nummertastaturet på skjermen for å forkaste endringene.

5. Når alle UV-saniteringsalternativer har blitt stilt inn, berør Lagre-knappen for å akseptere og lagre 
endringene. For å forkaste eventuelle endringer av UV-saniteringsalternativer, berør Avbryt-knappen. 
Uansett hvilken knapp som berøres, vil du føres tilbake til skjermbildet “Administratorside”. 
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5.C. Administratorinnstillinger (fortsatt)

 Saniteringsinnstillinger  (fortsatt)

Figur 28. “Saniteringsinnstillinger”-skjermen.

Metoder

Skjermbildet “Metoder” viser en liste over metodene som for øyeblikket er installert i brukergrensesnittet, 
inkludert navn, versjonsnummer, metodetype (IVD eller RUO) og katalognummer for hver metode. 
Det finnes ingen konfigurasjonsinnstillinger for Maxwell® CSC-programvaren på “Metoder”-skjermbildet 
(figur 29). 

1. Hvis du ønsker å se metodene for øyeblikket installert i Maxwell® CSC-programvaren, berør Metoder-
knappen på skjermbildet “Administratorside”.

2. Berør Tilbakepilen øverst i venstre hjørne for å gå tilbake til skjermbildet “Administratorside”.

 Ettersom Promega forsyner nye rensesett for Maxwell® CSC Instrument, kan nye protokollmetoder legges 
til Maxwell® CSC Instrument. Noen ganger kan det være nødvendig å oppdatere en eksisterende 
protokollmetode. Kun operatører med administratortilgang til Maxwell® CSC-programvaren kan legge 
til nye protokollmetoder eller oppdatere eksisterende metoder. Administratorer kan laste ned nye 
protokollmetoder for nye rensesett eller oppdaterte, eksisterende protokollmetoder for eksisterende 
rensesett fra Promegas nettside: www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-
maxprep/maxwell-cscsoftware-firmware-methods/

Importer en metode

Metoder leveres som filer med en .package-forlengelse. Følg instruksjonene nedenfor for å importere en 
metode til Maxwell® CSC-programvaren. 

1. Lagre metoden (.package)-filen på nettbrettet som er koblet til Maxwell® CSC. 

2. Hvis den ikke allerede kjører, kan du starte Maxwell® CSC-programvaren (i IVD-modus eller RUO-modus) 
ved å dobbeltberøre det ønskede programvareikonet på skrivebordet. 

3. Gå til “Metoder”-skjermen (“Hjem” -> Innstillinger -> Administrator -> Metoder). 

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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4. Berør Velg Importpakke-knappen nederst til høyre på skjermen for å åpne nettleserskjermen “Velg fil”. 

5. Fra “Velg fil”-skjermen kan du bla til filplasseringen hvor du lagret metodefilen (.package). Den gjeldende 
filbanen vil vises i gule bokser øverst i vinduet. Berør på ethvert aspekt av filbanen for å navigere til ønsket 
mappe. Berør Drive\-knappen for å velge stasjonen du vil søke i. Mapper innenfor den gjeldende filbanen 
vises som røde rektangler på venstre side av skjermen. Gyldige metode- (.package)-filer vil bli vist som blå 
rektangler (gule når de er valgt) på høyre side av skjermen. 

6. Klikk på de(t) blå rektanglet(ene) som tilsvarer ønsket/ønskede (.package)-fil(er) for å merke det (dem), 
og trykk deretter på OK. 

7. Et popup-vindu vil indikere vellykket import av metoden(e) til programvaren. Hvis importen var vellykket, 
vises de(n) nye metodefilen(e) i listen over metodefiler på “Metoder”-skjermen.

Merk: Både IVD- og RUO-metoder kan importeres til Maxwell® CSC IVD-programvaren, men bare 
IVD-metoder kan kjøres i Maxwell® CSC IVD-programvaren.

Figur 29. “Metoder”-skjermen. Dette skjermbildet viser en liste over metodene som for øyeblikket er 
installert i Maxwell® CSC-programvaren. Navnet, versjonnummeret og typen på metoden (IVD eller RUO) 
kan vises for hver metode, og katalognummeret til Maxwell® CSC reagentsett for denne metoden.

Innstillinger

Administratorer kan se preferanser som er tilgjengelige i Maxwell® CSC IVD-modus-programvaren ved 
å berøre Innstillinger-knappen på skjermen “Administratorside”. Skjermbildet “Innstillinger” viser et sett 
med tre faner som kan brukes av administratoren for å tilpasse programvarens funksjonalitet til 
laboratoriets behov (figur 30).

Nedenfor er en liste med fanene og de tilhørende preferansene som kan stilles inn og en beskrivelse 
av deres funksjoner.
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5.C. Administratorinnstillinger (fortsatt)

Fanen “Felles innstillinger”

Fanen “Felles innstillinger” på “Innstillinger”-skjermen (figur 30) gir administratorer muligheten 
til å spesifisere følgende alternativer:

•   Tillat sletting av resultater: Når merket av, vil denne boksen la administratorer slette 
ekstraksjonsrapportfiler fra den lokale databasen med kjøringsrapporter.

•   Autoeksport: Rapportfiler kan automatisk eksporteres til et administratordefinert sted ved slutten 
av instrumentkjøringer. Merk av i boksen “Autoeksport” for å aktivere denne funksjonen, og berør 
deretter tekstboksen under dette alternativet for å spesifisere filbanen som eksporterte resultatfiler skal 
lagres i. En “Eksportmappe”-skjerm åpnes med den aktuelle filbanen som er spesifisert i gule 
rektangler. Berør på ethvert aspekt av filbanen for å navigere til ønsket mappe. Berør Drive\-knappen 
for å velge stasjonen du vil søke i. Mapper innenfor den gjeldende filbanen vises som røde rektangler 
i skjermens hovedområde. Resultatene vil bli eksportert til det spesifiserte stedet på stasjonen som 
PDF-og tabulatoravgrensede tekstfiler. 

Når du navigerer bort fra “Innstillinger”-skjermen, vises en ledetekst som lar administratoren lagre 
endringer som er gjort. Berør Lagre for å lagre endringer og navigere bort fra skjermen “Innstillinger”. 
For å forlate skjermbildet “Innstillinger” uten å lagre endringene, berør Ikke lagre-knappen. Berør 
Avbryt-knappen for å gå tilbake til skjermbildet “Innstillinger” uten å lagre endringene.

Figur 30. Fanen “Felles innstillinger” på “Innstillinger”-skjermen. Fra fanen “Felles innstillinger” 
kan administratoren spesifisere programvare- og eksportatferd.
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Fanen “Alarminnstillinger”

Fanen “Alarminnstillinger” på “Innstillinger”-skjermen (figur 31) gir administratorer muligheten 
til å spesifisere om programvaren vil sørge for hørbare alarmer for fullførte utvinningsmetodekjøringer 
og feiltilstander. De tilgjengelige alternativene er:

•  Spill av lyd når ekstraksjon er fullført: Merk av i denne boksen for at nettbrettet skal generere 
en lyd når en utvinningsmetodekjøring er fullført. Bruk vippebryteren for å øke/redusere volumet 
på kanten av nettbrettet for å justere nettbrettvolumet.

•  Spill av lyd ved feil: Merk av i denne boksen for at nettbrettet skal generere en lyd dersom en feil 
oppstår under en utvinningsmetodekjøring på instrumentet. Bruk vippebryteren for å øke/redusere 
volumet på kanten av nettbrettet for å justere nettbrettvolumet.

Når du navigerer bort fra “Innstillinger”-skjermen, vises en ledetekst som lar administratoren lagre 
endringer som er gjort. Berør Lagre for å lagre endringer og navigere bort fra skjermen “Innstillinger”. 
For å forlate skjermbildet “Innstillinger” uten å lagre endringene, berør Ikke lagre-knappen. 
Berør Avbryt-knappen for å gå tilbake til skjermbildet “Innstillinger” uten å lagre endringene.

Figur 31. Fanen “Alarminnstillinger” på “Innstillinger-skjermen. Via fanen “Alarminnstillinger” 
kan administratoren spesifisere om hørbare alarmer skal spilles av etter fullføring av et utvinningskjøring 
eller ved feil.
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5.C. Administratorinnstillinger (fortsatt)

Fanen “E-postinnstillinger”

Fanen “E-postinnstillinger” på “Innstillinger”-skjermen (figur 32) er hvor detaljene for e-postserver 
er spesifisert og hvor administratorer kan bestemme når og til hvem e-postvarsler skal sendes. For å bruke 
e-postvarsler, er det nødvendig å fylle ut bruker- og serverinformasjon i fanen “E-postinnstillinger”, og at 
nettbrettet har nettverkstilgang til e-postserveren. Nødvendig e-postserverinformasjon på venstre side av 
skjermen omfatter:

•  Brukernavn: Navnet på brukeren av e-postkontoen som e-postvarsler vil bli sendt fra.

•  E-postadresse: E-postkontoen som e-postvarsler vil bli sendt fra.

•  Passord: Passordet til e-postkontoen som e-postvarsler vil bli sendt fra

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

•  Port: Porten som skal brukes for SMTP-serveren

•  SSL-kryptert tilkobling: Boks til å merke av for hvorvidt e-postkontoen bruker en 
SSL-kryptert tilkobling

Merk: Kontakt IT-avdelingen din for å gi den informasjonen som er nødvendig for å fullføre 
e-postinnstillingene.

På høyre side av skjermen kan administratoren spesifisere under hvilke betingelser og til hvem e-postvarsler 
skal sendes. Alternativene omfatter:

•  Send e-post når ekstraksjon er fullført: Merk av i denne boksen for å få e-postmeldinger automatisk 
sendt til de angitte e-postadressene når en utvinningskjøring er fullført.

•  Send e-post ved feil: Merk av i denne boksen for å få e-postmeldinger automatisk sendt til de angitte 
e-postadressene dersom en feiltilstand oppstår under en utvinningskjøring.

•  E-postmottakere: Angi e-postadresse(r) atskilt med et mellomrom som skal fungere som 
distribusjonslisten for e-postvarsler under de betingelsene som er valgt.

Når du har fullført oppføringene for e-postinnstillinger, kan du teste gyldigheten av innstillingene ved 
å berøre Test tilkobling. Ved å berøre denne knappen vil du sende en test-e-post til e-postkontoen og 
e-postmottakere som er angitt gjennom innstillingene på denne siden.

Når du navigerer bort fra “Innstillinger”-skjermen, vises en ledetekst som lar administratoren lagre 
endringer som er gjort. Berør Lagre for å lagre endringer og navigere bort fra skjermen “Innstillinger”. 
For å forlate skjermbildet “Innstillinger” uten å lagre endringene, berør Ikke lagre-knappen. 
Berør Avbryt-knappen for å gå tilbake til skjermbildet “Innstillinger” uten å lagre endringene.
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Figur 32. Fanen “E-postinnstillinger” på “Innstillinger”-skjermen. Via fanen “E-postinnstillinger” 
kan administratoren spesifisere instillingene for e-postserver, under hvilke forhold e-postvarsler skal 
sendes, og distribusjonslisten som e-postmeldinger skal sendes til. Bruk knappen “Test tilkobling” for 
å sjekke innstillingene som er angitt på dette skjermbildet.

Revisjonsoppføringer

Maxwell® CSC-programvaren inneholder et fullt revisjonsspor for alle funksjoner som har blitt utført på 
instrumentet. Operatører med administratortilgang til Maxwell® CSC-programvaren har tilgang til å vise 
og eksportere revisjonsoppføringene fra instrumentet gjennom Revisjonsoppføringer-knappen på 
skjermbildet “Administratorside”. “Revisjonsoppføringer”-skjermbildet viser en liste over alle funksjonene 
som har blitt utført på instrumentet (figur 33). Du kan filtrere revisjonsoppføringene ved å berøre knappene 
på venstre side for å vise oppføringer for kjøringer som ble fullført i dag, denne uken, denne måneden, 
de siste 3 månedene, de siste 6 månedene, i år, eller alle kjøringene utført i instrumentets levetid. Berør 
kolonneoverskriftene for å sortere oppføringene basert på innholdet i kolonnene. Berør ønsket rad 
for å se revisjonsmeldingen for den oppføringen. 

Administratorer kan eksportere alle arkiveringer til redigering for den valgte datoperioden ved å berøre 
Eksporter-knappen nederst til venstre på skjermen og spesifisere et sted som den eksporterte informasjonen 
skal lagres til. 

1. Berør Eksporter-knappen på “Revisjonsoppføringer”-skjermen. 

2. Med de gule og røde rektangelknappene kan du velge mappeplasseringen hvor metodekjøringsrapportene 
blir lagret. Nåværende bane er angitt med gule rektangler øverst i skjermen “Eksportmappe”. Alle mapper 
i den valgte katalogen vises som røde rektangler i hoveddelen av skjermen. Berør Drive\-knappen for 
å navigere til stasjonsplasseringen for ønsket mappe. Berør de røde mappeknappene for å navigere til 
spesifisert mappeplassering. 
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5.C. Administratorinnstillinger (fortsatt)

Revisjonsoppføringer (fortsatt) 

3. Når ønsket filbane har blitt spesifisert, berør OK-knappen for å lagre den nye eksportmappeinnstillingen, 
eller berør Avbryt-knappen for å avbryte endringene. Etter å ha berørt enten OK eller Avbryt vil du bli ført 
tilbake til “Revisjonsoppføringer”-skjermen. 

Figur 33. “Revisjonsoppføringer”-skjermen. En brukerleselig oppføring av hendelser som har inntruffet 
i Maxwell® CSC-programvaren kan vises og eksporteres til en spesifisert stasjonsplassering fra 
“Revisjonsoppføringer”-skjermbildet.
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Instrumentnavn

Et unikt identifiserende navn for Maxwell® CSC Instrument kan defineres. Dette navnet vil bli vist 
på tittellinjen på Maxwell® CSC-programvarens “Hjem”-skjermbilde, og vil bli registrert i protokoll-
kjøringsrapporter. 

Merknader: 
1. Lagring av et instrumentnavn vil tvinge en omstart av operativsystemet Windows®. 
2.  Du kan ikke spesifisere forskjellige instrumentnavn i RUO-modus og IVD-modus for et enkelt 

Maxwell® CSC Instrument-enheten.

1. Fra skjermbildet “Administratorside”, berør Instrumentnavn-knappen for å åpne skjermbildet 
“Instrumentnavn”. 

2. På “Instrumentnavn”-skjermen, berør tekstboksen for å aktivere skjermtastaturet.

3. Bruk skjermtastaturet til å taste inn ønsket navn for dette instrumentet manuelt (figur 34). 
Instrumentnavnet skal tastes inn i henhold til prosedyrene og reglene som gjelder på ditt område.

4. Når ønsket navn har blitt lagt inn, berør OK- eller Enter-knappen på skjermtastaturet for å gå tilbake 
til skjermen “Instrumentnavn”.

5. Berør Lagre-knappen for å lagre instrumentnavnet du har lagt inn. Lagring av instrumentnavnet vil 
tvinge en omstart av operativsystemet Windows®. Etter lagring vil en informasjonsskjerm vises som 
indikerer at “Windows vil nå starte på nytt”. Berør OK-knappen for å starte operativsystemet på nytt.

6. Hvis du ikke ønsker å lagre endringer av instrumentnavnet, berør Avbryt-knappen for å gå tilbake 
til skjermbildet “Administratorside”.

Figur 34. “Instrumentnavn”-skjermen. Bruk dette skjermbildet til å manuelt legge inn et navn 
for dette Maxwell® CSC Instrumentet. Lagring av instrumentnavnet vil tvinge en omstart av 
operativsystemet Windows®.
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6. Bruk av Maxwell® CSC Instrument i IVD-modus

6.A. Forhåndsprogrammerte metoder

De forhåndsprogrammerte metodene som følger med Maxwell® CSC Instrument kan brukes til å rense 
nukleinsyrer fra en rekke kliniske prøvetyper. Prøvetypen og typen nukleinsyre som renses bestemmes 
i henhold til Maxwell® CSC-reagenskittet som brukes. Se den spesifikke tekniske håndboken for 
Maxwell® CSC rensesett for informasjon om forbehandling og håndtering av prøver. Skanning av 
metodestrekkoden på kittets etikett brukes til å velge protokoller samt bekrefte at kittet som brukes er 
innenfor utløpsdatoen. Basert på administratorinnstillingene i brukergrensesnittet, kan det være nødvendig 
å legge inn strekkodeinformasjon for prøve-ID er før prøvebehandlingen starter (se avsnitt 5.C). Hvis du 
bruker strekkoder for prøve-ID på kassetter og elueringsrør, anbefaler vi at du skanner strekkoden for hver 
av dem før du plasserer dem i dekkbrettet.

6.B. Starte en protokoll

1. Forbered prøver for nukleinsyreekstrahering ved å følge instruksjonene i den tekniske håndboken for det 
spesifikke Maxwell® CSC-reagenskittet. På skjermbildet “Hjem” (figur 35), berør på Start-knappen for 
å begynne prosessen med å kjøre en protokoll.

  Figur 35. “Hjem”-skjermbildet for Maxwell® CSC. Ved å berøre Start-knappen, begynner 
prosessen for å begynne prosessen med å kjøre en protokoll på Maxwell® CSC Instrument.
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2. Du blir vist “Skann strekkode”-skjermen (figur 36), som ber deg om å skanne strekkoden på kittesken. 
Metodestrekkoden på settesken er i øvre høyre på etiketten til Maxwell® CSC reagenskitt (figur 37). 
Du kan også berøre tekstboksen på skjermbildet “Skann strekkode” for å legge inn strekkodeinformasjon 
manuelt ved bruk av skjermtastaturet. Maxwell® CSC aksepterer strekkoder i følgende format: 
Produktkatalognummer, kitt-lotnummer, utløpsdato i år-måned-format (eksempel: 
AS13213221872018-05, der produktkatalognummeret er AS1321, kitt-lotnummeret er 322187 og 
utløpsdatoen er 2018-05). OK-knappen blir bare aktiv dersom strekkoden føres inn med dette formatet. 
Teksten som må legges inn vises til høyre for metodestrekkoden i øvre høyre hjørne av etiketten til 
Maxwell CSC reagenskitt. Ikke bruk informasjonen fra strekkoden nederst på etiketten. Når strekkoden 
er korrekt lagt inn, berør OK-knappen for å åpne skjermen “Kassettoppsett”. Du kan berøre Tilbake-
knappen for å gå tilbake til skjermen “Hjem”. Protokollen som skal kjøres velges automatisk når du skanner 
eller legger inn strekkoden.

Figur 36. “Skann strekkode”-skjermen. Når du skanner strekkoden, velges protokollen på 
Maxwell® CSC Instrument automatisk.

Figur 37. Kitt-etikett som indikerer strekkoden som skal skannes. Skann strekkoden som er vist 
i øvre høyre hjørne på kittets etikett for å starte en rensekjøring.
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6.B. Starte en protokoll (fortsatt)

3. Det er tre potensielle feilmodi som kan oppstå med strekkodeskanning:

a.  Hvis den spesifiserte utløpsdatoen til kittet er utløpt, blir det vist en melding som forklarer at 
utløpsdatoen til kittet er utløpt og at det ikke kan kjøres. Kittet bør ikke brukes, og brukere bør kjøre 
et annet kitt som er innenfor den spesifiserte utløpsdatoen.

b.  Hvis det skannede produktkatalognummeret har en rensemetode tilknyttet det på dette instrumentet, 
men rensemetoden er uforenlig med gjeldende programvaremodus, vises en informasjonsskjerm som 
indikerer at metoden er ukompatibel med gjeldende programvaremodus. For å kjøre denne metoden, 
slå av Maxwell® CSC-programvaren og dobbelttapp på Maxwell® CSC-programvareikonet for den 
aktuelle modusen du kan bruke med ønsket rensekitt.

c.  Hvis en metode for nukleinsyrerensing ikke er forbundet med det skannede produktkatalognummeret 
på dette instrumentet, blir det vist en melding som indikerer at programvaren ikke har en protokoll for 
dette katalognummeret. Når du trykker OK-knappen på meldingen, går programvaren tilbake til 
skjermbildet “Hjem”. For å få den mest oppdaterte informasjonen om de tilgjengelige metodene, 
kontakt Promega Technical Services (e-post: techserv@promega.com) eller gå til: 
www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-maxprep/maxwell-cscsoftware-
firmware-methods/

4. Når du har skannet strekkoden, blir du vist et “Kassettinnstilling”-skjermbilde (figur 38) der du kan angi 
kassettposisjoner på dekkbrettet og legge inn ID-informasjon for hver prøve.

 Merk: Et rødt utropstegn-ikon vises øverst på kassettposisjonene når nødvendige data mangler eller 
kassetter ikke oppfyller kravene til utløpsdato som er spesifisert av administratoren. Berør det røde 
utropstegn-ikonet for en beskrivelse av problemet med en gitt kassettposisjon.

a.  Velg tomme posisjoner som kassettene skal behandles i ved å trykke det lange rektangelet for hver 
posisjon som skal brukes. Inkludering eller ekskludering av en bestemt behandlingsposisjon brukes 
kun for rapporteringsformål for å angi hvor mange prøver som ble behandlet og posisjonen de befant 
seg i da de ble behandlet på instrumentet.

b.  Når kassettposisjonene er valgt, må du legge inn all prøvesporingsinformasjonen som er påkrevet av 
administratoren for å fortsette. Informasjon som er påkrevet i alle tilfeller er prøve-ID and kitt-
lotnummer. Administratorer kan imidlertid også kreve at du legger inn kassettstrekkoder, eluerings-
rørstrekkoder og opptil to ekstra administratordefinerte felt. All nødvendig informasjon må legges inn 
for alle valgte kassettposisjoner før Fortsett-knappen blir aktiv.

  •  Trykk på den sorte boksen under en kassettposisjon for å legge inn strekkodeinformasjon for den 
valgte posisjonen (figur 39). Etter at en strekkode er skannet, vil programvaren automatisk flytte 
til neste tomme strekkodefelt for en posisjon. Når all identifikasjonsinformasjon for prøve for en 
kassett er lagt inn, vil programvaren automatisk flytte til neste kassett med tomme strekkodefelt. 
Hvis strekkoder for kassett og elueringsrør kreves, anbefaler vi at du skanner disse før du plasserer 
kassetten eller elueringsrøret i dekkbrettet.

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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  •  Berør prøve-ID og ytterligere nødvendige testsporingsbokser for sporingsinformasjon for å legge 
inn eller skanne testinformasjonen.

  •  Flere settpartier kan legges inn for en kjøring ved å berøre eller sveipe over flere svarte 
boksposisjoner og berøre tekstboksen for kittets partinummer for å vise skjermen “Skann 
strekkode”. Skann eller skriv inn strekkodeinformasjon for kitt-lot som blir brukt for de valgte 
kassettposisjonene. Når du legger inne flere kitt-lotnumre må strekkoden være i formatet: 
Produktkatalognummer, kitt-lotnummer, utløpsdato i år-måned-format (eksempel: 
AS13213221872018-05, der produktkatalognummeret er AS1321, kitt-lotnummeret er 322187 
og utløpsdatoen er 2018-05). Den skannede strekkoden vil bli sjekket for å kontrollere at den har 
samme produktkatalognummer som det opprinnelige kittet som ble skannet og at kittet er innenfor 
utløpsdatoen. En feilmelding blir vist hvis kittet er utløpt, hvis kittet ikke matcher valgt metode, 
eller hvis kittet ikke støttes av instrumentet.

Merk at posisjoner med ufullstendig informasjon viser en rød sirkel med et utropstegn øverst på det grå 
rektangelet. Fortsett-knappen vil være grå og deaktivert så lenge nødvendig informasjon mangler.

Når all informasjon er lagt inn riktig, berør Fortsett-knappen for å klargjøre instrumentet for 
utvinningskjøringen.

Viktig. Det finnes to strekkoder på kittetiketten. Skann strekkoden øverst på etiketten. Du vil motta en 
feilmelding dersom du skanner feil strekkode.

  Figur 38. “Kassettoppsett”-skjermen. Øverst på dette skjermbildet kan du se den valgte 
protokollen. På denne skjermen kan brukeren velge hvilke kassettposisjoner som skal behandles. 
For å velge eller velge bort en kassettposisjon, berør det lange rektangelet for en gitt posisjon.

!
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6.B.  Starte en protokoll (fortsatt)
 

  Figur 39. Inntasting for strekkode og kitt-lot. Ved å velge den nummererte boksen under hver 
kassettposisjon, kan du legge inn prøve-ID og kitt-lotinformasjon manuelt for den posisjonen. 
Du velger neste tilgjengelige kassettposisjon ved å berøre pilen til høyre for inntastingsområdet. 
Du kan velge flere posisjoner for å legge inn kitt-lotinformasjon for flere kassettposisjoner.

5. Etter all ønsket informasjon for kassettene og prøvene som skal behandles er angitt, berør Fortsett-
knappen for å gå videre til “Dør”-skjermen (figur 40). Berør OK-knappen for å åpne døren til 
Maxwell® CSC Instrument.

  Figur 40. “Dør”-skjermen. Informerer brukeren om at døren til Maxwell® CSC Instrument 
vil åpnes.
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6. “Sjekkliste for utvinning”-skjermen vises (figur 41). Denne sjekklisten viser trinnene som må utføres  
før du starter en utvinningsprosess. Du må bekrefte at alle punktene i sjekklisten har blitt utført riktig 
før Start-knappen blir aktiv. Berør Avbryt-knappen for å gå tilbake til “Kassettoppsett”-skjermen.

Figur 41. “Sjekkliste for utvinning”-skjermen. Dette skjermbildet viser trinnene som må utføres 
for å klargjøre instrumentet for behandling av de valgte prøvene. Forbehandlingstrinnene er ikke angitt 
i “Sjekkliste for utvinning” og bør utføres før dette stadiet i henhold til den tekniske håndboken for kittet 
som blir behandlet.

7. Sett opp dekkbrettet og instrumentet som angitt på skjermbildet “Sjekkliste for utvinning”. Trinnene som 
kreves for å sette opp instrumentet er:

  •  Forbehandling av prøve er fullført. Dersom prøvene må forbehandles, kan du finne instruksjoner 
i den tekniske håndboken for det spesifikke Maxwell® CSC-reagenskittet.

  •  Plasser kassettene i de valgte posisjonene i dekkbrettet (figur 42). Trykk hardt ned for å feste 
kassettene på plass på begge ender. Du bør høre en knipselyd.

 Figur 42. Plasser kassettene i dekkbrettet og trykk hardt ned for å knipse dem på plass.
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6.B.  Starte en protokoll (fortsatt)

  •  Fjern forseglingene fra alle kassetter fullstendig.

  •  Plasser elueringsrørene i de valgte posisjonene på dekkbrettet.

    Merk: Strekkodeetiketter bør ikke brettes rundt utsiden av elueringsrør før rørene settes inn 
i dekkbrettet.

  •  Tilsett en passende mengde elueringsbuffer til hvert elueringsrør (se den tekniske håndboken for 
Maxwell® CSC-reagenskitt for informasjon om riktig volum).

  •  Plasser en forbehandlet prøve i brønn nr. 1 (den største brønnen) på kassetten

  •  Kontroller at ingen stempler fra tidligere kjøringer er til stede på stempelstangen i instrumentet. 
Hvis det er stempler til stede, gå til avsnitt 6.C for instruksjoner om hvordan stemplene 
skal fjernes.

  •  Plasser et stempel i den siste brønnen (nærmest elueringsrøret) til hver kassett.

  •  Plasser dekkbrettet i instrumentet som vist i figur 43. Vinkle baksiden av dekkbrettet inn 
i instrumentet som vist, og trykk ned på fronten av dekkbrettet for å feste elueringsrørene 
i oppvarmingsposisjon. Sørg for at dekkbrettet er helt på plass inne i instrumentet.

 Figur 43. Plasser dekkbrettet i instrumentet.



Promega Corporation · 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI  53711-5399 USA · Grønn linje i USA: 800-356-9526 · 608-274-4330 · Faks: 608-277-2516 45
www.promega.com  TM457 · Revidert 4/22

    Etter hvert trinn, berør Bekreft-knappen ved siden av det aktuelle trinnet for å bekrefte at det 
er blitt utført. Først når alle punktene i sjekklisten er bekreftet vil Start-knappen bli aktiv (figur 44). 
Berør Start-knappen for å starte rensingen eller Avbryt-knappen for å gå tilbake til skjermen 
“Kassettoppsett”.

  Figur 44. Fullført sjekkliste for utvinning. Når alle punktene i sjekklisten er bekreftet, vil 
Start-knappen bli aktiv. Trykk på Start-knappen for å kjøre behandlingen eller Avbryt for å gå tilbake 
til skjermbildet for inntasting av prøveinformasjon.

   Merk: Reagenskassettene er designet til bruk med potensielt smittefarlig materiale. Brukere bør 
ha på seg tilstrekkelig beskyttelse (dvs. hansker, vernebriller, osv.) ved håndtering av smittefarlig 
materiale. Brukere skal følge institusjonens retningslinjer for håndtering og kassering av smittefarlig 
materiale brukt med dette systemet.

   Viktig. Stemplene må plasseres i korrekt startstilling. Dersom instrumentet går gjennom en kjøring 
uten å beskytte de magnetiske stengene, må magnetkammen rengjøres grundig (se avsnitt 7.B) 
og kassettene med prøvene kastes. Prøvene vil da gå tapt.
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6.B.  Starte en protokoll (fortsatt)

8. Når protokollen kjøres, vil du se skjermbildet “Protokoll i drift” (figur 45). Tittellinjen på skjermbildet 
“Protokoll i drift” viser protokollen som kjøres for øyeblikket. Denne skjermen viser:

  •  Navnet til brukeren som startet protokollen.

  •  Et estimat av tiden som gjenstår før kjøringen er ferdig.

  • En beskrivelse av trinnet som utføres for øyeblikket.

  • En fremdriftslinje som viser fullføringsprosent for kjøringen.

   Hvis du vil avbryte gjeldende kjøring, berør Avbryt-knappen nederst til høyre på skjermen. 
Vær oppmerksom på at prøvene som behandles går tapt hvis en kjøring blir avbrutt. 

9. Protokoller kan avsluttes via én av tre mekanismer:

  •  Protokollen blir fullført.

  •  Protokollen blir avbrutt av brukeren.

  • Det oppstår en instrumentfeil.

  Figur 45. Skjermbildet “Protokoll i drift”. Skjermbildet “Protokoll i drift” vises under en 
protokollkjøring. Dette skjermbildet viser hvilken protokoll som kjøres for øyeblikket øverst 
på skjermbildet. Skjermen viser også brukeren som startet kjøringen, en omtrentlig indikasjon 
på når kjøringen vil slutte, en beskrivelse av gjeldende metodetrinn og en fremdriftslinje som viser 
fullføringsprosenten for kjøringen. Hvis du vil avbryte gjeldende kjøring, berør Avbryt-knappen 
nederst til høyre på skjermen.
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Protokollen er fullført

Når protokollen er fullført, vil skjermbildet “Protokoll i drift” endres til å indikere at protokollen er fullført 
(figur 46). Når protokollen er ferdig, vil “Gjeldende trinn” være angitt som Fullført. Trykk på Åpne 
dør-knappen for å åpne døren til Maxwell® CSC Instrument.

Figur 46. Skjermbildet “Protokoll i drift” etter at protokollen er fullført. Når protokollen som 
kjøres er fullført, vil fremdriftslinjen i vinduet “Protokoll i drift” indikere at kjøringen er 100 % fullført. 
“Gjeldende trinn” endres til “Fullført” når kjøringen er fullført. Når en protokoll er ferdig, berør Åpne 
dør-knappen for å åpne døren til Maxwell® CSC Instrument og ta ut dekkbrettet.

Lukk dekslene på elueringsrørene, og fjern rørene fra brettet (figur 47). Bekreft at alle kassettene har et 
stempel i brønn nr. 8. Fjern dekkbrettet ved å ta godt i det tak i elueringsrør-posisjonen, løfte det opp og 
trekke det ut (se figur 48). Dekkbrettet kan være varmt etter en kjøring. Vær forsiktig når du fjerner 
dekkbrettet. Hvis noen av kassettene manglet stempler, gå til avsnitt 6.C for å fjerne dem. Nukleinsyren 
som ble utvunnet er til stede i elueringsrørene. Fjern kassetter og stempler fra Maxwell® CSC-dekkbrettet. 
Brukte kassetter og stempler skal avhendes på en hensiktsmessig måte i henhold til prosedyrene for faglig 
og biologisk farlig materiale i din institusjon. Bruk ikke reagenskassetter, stempler eller elueringsrør 
flere ganger.64
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 6.B.  Starte en protokoll (fortsatt)

Figur 47. Lukke dekslene på elueringsrørene.

Figur 48. Fjerne elueringsrørene og dekkbrettet.

Når døren åpnes, vil skjermen “Rapportvisning” (figur 51) vises. Hvis administratorinnstillingene krever at 
UV-sanitering skal utføres etter en rensingskjøring, vil brukeren bli bedt om å bekrefte at ingen prøver eller 
elueringer er til stede i instrumentet før UV-saniteringen (se avsnitt 6.F).
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Bruker avbryter protokoll

Hvis brukeren avbryter protokollen, vil skjermbildet “Protokoll i drift” indikere at protokollen er avbrutt 
(figur 49). Når protokollen er avbrutt, vil “Gjeldende trinn” være angitt som “Avbrutt av bruker”. Etter at 
protokollen er avbrutt, kan du berøre Åpne dør-knappen for å åpne skjermbildet “Rengjør” (figur 50).

Figur 49. Skjermbildet “Protokoll i drift” etter avbrutt protokoll. Hvis en protokoll blir avbrutt av 
bryteren eller på grunn av en instrumentfeil, vil vinduet “Protokoll i drift” indikere at protokollen er avbrutt 
og vise en beskrivelse av årsaken ved siden av “Aktuelt trinn”. Når en protokoll er avbrutt, berør Åpne 
dør-knappen for å kjøre Rengjør-prosedyren. En avbrutt kjøring (utført av brukeren eller som følge av 
instrumentfeil) vil føre til at prøvene går tapt. Ikke forsøk å rense prøver fra en avbrutt kjøring på nytt.

Instrumentfeil

Hvis protokollen blir avbrutt på grunn av instrumentfeil, vil skjermbildet “Protokoll i drift” endres for 
å indikere at protokollen er avbrutt (figur 49) og vise en feilmelding.

Når en protokoll er avbrutt, vil Aktuelt trinn angi grunnen til at protokollen ble avbrutt.
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6.C. Rengjør

Etter at protokollen er avbrutt, kan du berøre Åpne dør-knappen for å åpne skjermbildet “Rengjør” 
(figur 50).

“Rengjør”-skjermbildet vil be deg om å kontrollere at stemplene fortsatt er engasjert på stempelholderen. 
Hvis stemplene ikke er engasjert, fjern dekkbrettet fra instrumentet og berør Hopp over rengjøring-
knappen for å fortsette. Når knappen Hopp over rengjøring berøres, vises en utvinningsrapport 
(figur 51).

Figur 50. “Rengjør”-skjermbildet etter avbrutt protokoll / instrumentfeil. Hvis en protokoll blir 
avbrutt av brukeren eller på grunn av en instrumentfeil, åpnes skjermbildet “Rengjør” og ber brukerne 
om å velge Start eller Hopp over rengjøring, avhengig av om stemplene fremdeles er engasjert på 
stempleholderen eller ikke.

Hvis noen av eller alle stemplene fortsatt er engasjert på stempelholderen, må følgende trinn utføres for å 
fjerne stemplene en ny rensekjøring kan utføres:

• Fjern kassetter som inneholder utløste stempler fra dekkbrettet.

•  Sett dekkbrettet med de gjenværende kassettene tilbake på plass (kassettene som mangler 
utstøtte stempler).

• Trykk på Start rengjøring-knappen for å fjerne de gjenværende stemplene.

Når rengjøringen er ferdig, kan du trykke på Åpne dør-knappen og fjerne dekkbrettet. Du blir vist 
skjermbildet “Rapportvisning”.

Hvis stempelrensingen mislykkes, bør du kontakte Promega Technical Services for assistanse.
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6.D. Resultater

Når Åpne dør-knappen berøres i skjermbildet “Protokollkjøring”, vises skjermbildet “Rapportvisning” 
(figur 51). Dette skjermbildet viser prøvesporing og protokollspesifikk informasjon for gjeldende 
instrumentkjøring. Inkludert i denne rapporten er informasjonen for prøvesporing registrert før protokollen 
startet, den endelige statusen til protokollen (fullført eller avbrutt), tidspunktet protokollkjøringen startet 
på, tiden det tok for at protokollen ble behandlet, operatør-ID-en og informasjonen om Maxwell® CSC 
Instrument (programvareversjon, fastvareversjon, programvaremodus, instrumentnavn, serienummer, o.l.).

  Figur 51. “Rapportvisning”-skjermen. Skjermbildet “Rapportvisning” viser prøvesporingen 
og protokollspesifikk informasjon for gjeldende instrumentkjøring. I denne rapporten finner du 
prøvesporingsinformasjon som ble registrert før du startet protokollen, den endelige statusen til 
protokollen (fullført eller avbrutt), klokkeslettet protokollkjøringen startet, hvor lang tid det tok 
å behandle protokollen, operatør-ID-en og ytterligere instrumentinformasjon.

På venstre side av skjermen er det en Skriv ut- og en Eksporter-knapp som kan brukes til å skrive ut 
rapporten eller eksportere rapportinformasjon (figur 52). Berør Eksporter-knappen for å navigere til 
mappeplasseringen der rapporten skal eksporteres, og berør deretter Lagre-knappen. Med de gule 
og røde rektangelknappene kan du velge mappeplasseringen hvor rapportene vil bli lagret. Gjeldende bane 
er angitt med gule rektangler øverst i skjermen “Eksportmappe”. Alle mapper i den valgte katalogen vises 
som røde rektangler i hoveddelen av skjermen. Berør Drive\-knappen for å navigere til stasjonsplasse-
ringen for ønsket mappe. Berør de røde mappeknappene for å navigere til spesifisert mappeplassering. 
Maxwell® CSC-programvaren eksporterer både et utskrivbart (*.pdf) og et tabulator-avgrenset (*.txt) 
format av rapportene. Den faneavgrensede tekstformatfilen kan være nyttig i kombinasjon med et 
styringssystem for laboratoreinformasjon (f.eks. LIMS). Et eksempel på et faneavgrenset rapportformat 
er vist i figur 53, og et eksempel på det utskrivbare PDF-formatet er vist i figur 54.
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6.B.  Resultater (fortsatt)

Figur 52. “Eksportmappe”-skjermen. Når knappen Eksporter berøres, blir brukeren bedt om 
å navigere til filstedet der rapportfilene skal lagres.

Trykk på Åpne-knappen for å navigere til mappeplasseringen rapporten har blitt eksportert til. Hvis du ikke 
ønsker å se rapporten, berør Utført for å gå tilbake til skjermbildet “Rapportvisning”.
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Figur 53. Eksempel på en rapport i tabulator-avgrenset format.

Figur 54. Eksempel på en rapport i PDF-format.
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6.E. Kjøringsrapporter

På skjermbildet “Hjem” (figur 55) i Maxwell® CSC-programvaren kan du se prøvesporingsrapporter 
og servicerapporter for instrumentet ved å berøre knappen Resultater. Skjermbildet “Resultater” viser 
en liste over alle rapportene for protokollkjøring i programvaren for Maxwell® CSC IVD-modus, i tillegg 
til serviceoperasjonene og systemoppgavene som er blitt kjørt i systemet (figur 56). Eventuelle rapporter 
fra en avbrutt kjøring vil identifiseres med en rød sirkel som inneholder et utropstegn. Brukeren kan filtrere 
rapporter etter datointervall ved å berøre knappene på venstre side for å vise rapporter for kjøringer som 
ble fullført i dag, denne måneden, de siste seks månedene, i år eller alle kjøringene i Maxwell® CSC 
Instrument som er blitt fullført i løpet av instrumentets levetid. Rapporter kan også filtreres slik at de bare 
viser bestemte rapporttyper ved å trykke på knappene Utvinning, Service, System eller Alle typer 
på venstre side av visningen. Berør kolonneoverskriftene for å sortere rapporten basert på innholdet 
i kolonnene. Berør ønsket rapportoppføring for å se en detaljert visning av rapportdataene (figur 57). 
Eksporter alle-knappen i nedre venstre hjørne av skjermen vil eksportere alle viste resultater til et sted 
på stasjonen spesifisert av brukeren.

Figur 55. “Hjem”-skjermbildet for Maxwell® CSC. Ved å velge Resultater åpnes skjermbildet 
“Resultater” i Maxwell® CSC, hvor du kan se utvinningsrapporter fra alle utvinningskjøringer, 
serviceaktiviteter og systemaktiviteter.
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Figur 56. “Resultater”-skjermen. Skjermbildet “Resultater” viser utvinningsrapportene fra alle 
utvinningsprotokollene som kjøres i programvaren for Maxwell® CSC IVD-modus, samt service- og 
systemprotokoller som kjøres på dette instrumentet. Rapporter fra en avbrutt kjøring vil identifiseres med 
en rød sirkel som inneholder et utropstegn. Trykk på ønsket rapportoppføring for å se en detaljert visning 
av rapportdataene fra den kjøringen.

Figur 57. Utvinningsrapport. Et eksempel på prøvesporingsinformasjon i en utvinningsrapport.
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6.F. Sanitering

Du kan manuelt utføre en UV-lysbehandling av instrumentet fra “Hjem”-skjermbildet (figur 58) ved å trykke 
på Saniter-knappen. Sørg for at alle prøvene er fjernet fra instrumentet og alt søl er rengjort før du starter 
protokollen for UV-sanitering. Du blir vist en sjekkliste for sanitering (figur 59) som informerer deg om 
hvor lang tid UV-saniteringen vil ta. Den vil også be deg om å bekrefte at ingen prøver eller eluater er til 
stede i instrumentet før sanitering kjøres. Etter bekreftelsen aktiveres Start-knappen. Trykk på Start-
knappen for å starte UV-sanitering.

Figur 58. “Hjem”-skjermen. Ved å velge Saniter-knappen, begynner prosessen med å utføre en 
UV-lysbehandling av Maxwell® CSC Instrument.

Figur 59. “Sjekkliste for sanitering”-skjermen. Sjekklisten for sanitering indikerer varigheten 
for UV-saniteringsprosessen. Den vil også be deg om å bekrefte at ingen prøver eller eluater er til stede 
i instrumentet før sanitering kjøres.

Når sanitering er fullført, vil du se følgende ikon på tittellinjen.

Berør ikonet for å vise saniteringsrapporten.

Merk: UV-stråling kan brukes til dekontaminering pga. evnen til å deaktivere biologiske molekyler.  
UV-behandling er ikke en erstatning for rengjøring. Bruk av UV-steriliseringsprotokoll alene vil muligens 
ikke gi tilstrekkelig dekontaminering.
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7. Rengjøring og vedlikehold

Maxwell® CSC Instrument har ingen deler som brukeren kan utføre vedlikehold på og er designet for 
minimalt vedlikehold. Det er likevel viktig å rengjøre instrumentet etter hver bruk. Dersom prøver eller 
reagens søles, skal instrumentet rengjøres umiddelbart for å unngå skade eller kontaminering av prøvene.

De fleste delene av Maxwell® CSC Instrument har et eloksert belegg som danner en slitesterk, og 
lettrengjørlig barriere på metallet. Instrumentet skal alltid slås av og kobles fra strøm før rengjøring.

7.A. Generell pleie

Tørk straks opp søl. Tørk av magnetkammen, stempelholderen, innsiden av plattformen, samt utsiden 
av instrumentet med kluter fuktet med 70 % etanol etter hver bruk. Bruk ikke andre løsemidler eller 
slipemidler.

Viktig. Bruk hansker eller annet beskyttelsesutstyr. Dersom instrumentet har vært i kontakt med biologisk 
farlige materialer, skal rengjøringsutstyr kastes i henhold til institusjonens retningslinjer.

• Rengjør Maxwell® CSC Instrument etter hver bruk.

• Sørg for at ventilasjonsåpningene bak på maskinen holdes støvfrie.

• Ta ikke av dekselet til Maxwell® CSC Instrument for rengjøring. Dette vil ugyldiggjøre garantien.

• Bruk ikke en sprayflaske til å fukte instrumentets overflater med store mengder væske.

• La aldri væske bli værende på instrumentets overflater over lengre tid.

• Hold fukt vekk fra åpningene for oppvarming av elueringsrør for å forhindre skade på varmeelementene.

7.B. Rengjøring av maskinvaren

Dersom stemplene utelates ved en feiltakelse under en kjøring, eller plasseres i feil startposisjon, 
kan maskinen gå gjennom en kjøring med ubeskyttede magnetiske stenger. Skjer dette må 
magnetkammen rengjøres.

Viktig. Bruk hansker eller annet beskyttelsesutstyr. Dersom instrumentet har vært i kontakt med biologisk 
farlige materialer, skal rengjøringsutstyr kastes i henhold til institusjonens retningslinjer.

1.  For å rengjøre magnetkammen, tørk med en fuktig, myk klut. Du kan også tørke magnetkammen med 
70 % etanol. Fjerning av paramagnetiske partikler fra magnetkammen vil kreve at rengjøringen gjentas 
flere ganger. For å gjøre de magnetiske partiklene lettere å fjerne, kan du vikle en fuktig klut rundt 
en magnet (som f.eks. en magnetstav).

2.  Dersom magnetkammen ikke kan rengjøres, bes du kontakte Promega Technical Services for assistanse.
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7.C. Håndtere søl

Tørk straks opp søl. Dersom reagens søles inne i instrumentet, skal synlig materiale tørkes opp med en klut. 
Tørket materiale bør tørkes opp med et vått papirhåndkle. Legg merke til at reagens inneholder farlige 
materialer; det er viktig å kaste brukte papirhåndklær i henhold til institusjonens retningslinjer. Tørk godt 
etter at synlig materiale er blitt fjernet. Ved søl i instrumentet som utgjør en mulig biologisk fare, skal sølet 
tørkes opp med papirhåndklær, og deretter skal området vaskes med et rengjøringsmiddel som 
Steris® LpH®, hvor produsentens retningslinjer følges. Kast håndklær i henhold til institusjonens 
retningslinjer for biologisk avfall.

Viktig. Ikke bruk blekemiddel til å rengjøre Maxwell® CSC Instrument. Blekemiddel reagerer med 
guanidintiocyanat, som brukes i Maxwell® CSC reagenskassetter, og bør ikke kastes med prøveavfall som 
inneholder lyseringsmidler. Blekemidler skal ikke brukes til å rengjøre søl av Maxwell® CSC-reagenser.
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8. Evaluering av analytiske resultater

Analytisk ytelse for Maxwell® CSC Instrument (Cat.# AS6000) ble evaluert i kombinasjon med 
Maxwell® CSC Blood DNA-sett, Maxwell® CSC RNA Blood-sett, Maxwell® CSC DNA FFPE-sett og 
Maxwell® CSC RNA FFPE-sett ved å bruke humant fullblod eller FFPE-vevprøver, som passende for det 
respektive settet. Gjennomsnittlig avkastning og prosentkoeffisient av variasjonen (% CV) ble fremstilt 
fra eluater på tvers av tre kjøringer på et enkelt instrument, og på tvers av tre forskjellige instrumenter.

8.A. Reproduserbarhet
Tabell 1. Reproduserbarhet innenfor og på tvers av instrumentkjøringer. Inter- og intra-kjørt 
reproduserbarhet ble avgjort ved å kjøre åtte replikater av helblodprøver, eller seks replikater av FFPE-
vevprøver, som passende for Maxwell® CSC-settet som ble brukt, i tre forskjellige kjøringer på ett enkelt 
instrument. Prøvetyper og testmetoder var som følgende: 1. DNA ble utvinnet fra 300 µl prøver av helblod, 
og avkastning evaluert av absorpsjonsspektroskopi; 2. RNA ble utvinnet fra 2,5 ml prøver av helblod, 
og avkastning evaluert av absorpsjonsspektroskopi; 3. DNA ble utvinnet fra humane colonavsnitt, 
og avkastning evaluert av qPCR; 4. RNA ble utvinnet fra humane brystavsnitt, og avkastning evaluert 
av RT-qPCR.

Maxwell® CSC-sett Kjørenummer Intra-kjørt % CV Inter-kjørt % CV

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

2 (n = 8) 2,5

3 (n = 8) 2,2

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

2 (n = 8) 17,7

3 (n = 8) 7,2

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

2 (n = 6) 4,2

3 (n = 6) 7,9

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

2 (n = 6) 7,3

3 (n = 6) 7,2
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8.A. Reproduserbarhet (fortsatt)

Tabell 2. Reproduserbarhet innenfor og på tvers instrumenter. Tre sett ble valgt som en representativ 
prøve av kjemier for å vurdere instrumentets reproduserbarhet. Inter- og intra-reproduserbarhet ble avgjort 
ved å kjøre åtte replikater av helblodprøver, eller seks replikater av FFPE-vevprøver, som passende for 
Maxwell® CSC-settet som ble brukt, i tre forskjellige Maxwell® CSC Instrument-enheter. 
Det gjennomsnittlige og standard avviket for den purifiserte nukleinsyre-avkastningen ble beregnet for 
replikater i hvert instrument for å avgjøre variabler i instrumenter, og for replikater i alle tre kjøringer for å 
avgjøre variabler mellom instrumentene. Prøvetyper og testmetoder var som følgende: 1. DNA ble utvinnet 
fra 300 µl prøver av helblod, og avkastning evaluert av absorpsjonsspektroskopi; 2. RNA ble utvinnet fra 
2,5 ml prøver av helblod, og avkastning evaluert av absorpsjonsspektroskopi; 3. DNA ble utvinnet fra 
humane colonavsnitt, og evaluert av qPCR. 

Maxwell® CSC-sett Instrumentnummer Intra-kjørt % CV Inter-kjørt % CV

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

2 (n = 8) 3,0

3 (n = 8) 3,3

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

2 (n = 8) 9,4

3 (n = 8) 14,7

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

2 (n = 6) 4,1

3 (n = 6) 5,6

8.B. Krysskontaminering

DNA ble purifisert fra åtte replikater av 300 µl av feminine og maskuline fullblodsprøver, behandlet i 
forskjellige dekkposisjoner i Maxwell® CSC Instrument med Maxwell® CSC Blood DNA-sett. Et SRY-mål på 
Y-kromosomet ble brukt for å identifisere potensiell krysskontaminering av feminine prøver med maskulin 
DNA fra nærliggende prøver. Når feminine helblodsprøver ble behandlet i dekkposisjoner ved siden av 
maskuline fullblodsprøver, viste de feminine prøvene ingen sporbar Y-kromosomal DNA.
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9. Evaluering av kliniske resultater

Kliniske resultater ble evaluert av et eksternt klinisk laboratorie. DNA ble utvinnet fra humane fullblods-
prøver av to forskjellige brukere med Maxwell® CSC Instrument og Maxwell® CSC Blood DNA-sett, 
og testet for forsterkingsevne i en relevant in vitro-diagnostisk test. DNA som ble utvinnet fra de samme 
prøvene ved å bruke utvinningsmetoden som laboratoriet vanligvis bruker (den laboratorierefererte 
utvinningsmetoden), ble testet samtidig for sammenligning.

For ekstra resultatinformasjon, se de relevante tekniske håndbøkene for Maxwell® CSC Reagent.

9.A. DNA-forsterking

Tabell 3. DNA-forsterking. DNA ble purifisert fra 16 forskjellige humane fullblodsprøver med 
Maxwell® CSC Blood DNA-sett og den laboratorierefererte utvinningsmetoden, og testet i en 
COLD-PCR JAK2 V617F-analyse rettet mot villtype-gen. For Maxwell®-purifikasjoner ble et blodvolum 
på 50µl og et elueringsvolum på 100 µl evaluert. Alle prøver fra begge metodene ble forsterket med en 
Cq-verdi <15 sykluser.

Blodprøver

Forsterking

Maxwell® CSC Laboratoriereferert metode

16 Alle prøver forsterket Alle prøver forsterket
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9.A. DNA-forsterking (fortsatt)

Tabell 4. Tester-til-tester-reproduserbarhet. DNA ble purifisert fra 16 forskjellige humant fullblod-
spesimen av to forskjellige brukere av Maxwell® System. Et blodvolum på 300 µl og et elueringsvolum 
på 50 µl ble brukt for åtte av prøvene (TS-1 til TS-8), og et blodvolum på 50 µl og elueringsvolum 
på 100 µl ble brukt for de åtte andre prøvene (TS-9 til TS-16) for å sikre at hele spekteret av blodvolum 
og elueringsvolum støttet av Maxwell® CSC Blood DNA-sett var dekket. DNA-et som ble utvinnet ble testet 
i en COLD-PCR JAK2 V617F-analyse rettet mot villtype-genet, og Cq-verdiene fremstilt av hver tester 
sammenlignet. Resultatene var samsvarende mellom de to testerne.

Blodprøve

Innmatingsprøve og 
elueringsvolum (Maxwell® CSC) Gjennomsnittlig Cq

Prøveinnmatingsvolum (µl) Elueringsvolum (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. Krysskontaminering

DNA-purifisering ble utført på åtte forskjellige 300 µl fullblodsprøver og åtte negative kontrollprøver med 
vann i forskjellige dekkposisjoner for å vurdere krysskontaminering mellom prøvene i samme instrument-
kjøring. De resulterende eluatene ble testet av qPCR for å avgjøre om kontaminerende DNA var til stede i de 
negative kontrollene, ved å bruke en JAK2 V617F forsterkingsanalyse rettet mot villtype-genet. Ingen DNA 
ble sporet i de negative kontrollene, som demonstrerer at ingen sporbar krysskontaminering skjedde inder 
instrumentkjøringen.

Det eksterne laboratoriet dekontaminerte og renset instrumentet etter fullføring av de andre studiene 
beskrevet her i avsnitt 9 evaluering av kliniske resultater, ved å følge prosedyren som beskrevet i avsnitt 7 
i denne håndboken. DNA-purifisering ble deretter utført på 16 negative kontrollprøver (vann) med 
Maxwell® CSC Instrument og Maxwell® CSC Blood DNA-sett, og eluater fra hver prøve ble testet av qPCR 
for å avgjøre om kontaminerende DNA var tilstede ved å bruke en JAK2 V617F forsterkingsanalyse rettet 
mot villtype-genet. Ingen DNA ble sporet i de negative kontrollene, som demonstrerer at rengjøringsin-
struksjonene for instrumentet er effektive for å hindre kontaminering fra tidligere instrumentkjøringer.
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10. Feilsøking
For spørsmål som ikke besvares her, bes du kontakte ditt lokale Promega-kontor eller den lokale 
forhandleren. Se Promegas nettsted for informasjon om nærmeste Promega-kontor eller forhandler. 
Kontaktinformasjon tilgjengelig på: www.promega.com. E-post: techserv@promega.com

Symptomer Årsaker og kommentarer
Instrumentet fjerner ikke stemplene Hvis stemplene fortsatt er engasjert på stempelholderen, 

utfør følgende trinn: 
Fjern kassettene med de utløste stemplene fra dekkbrettet. 
Sett dekkbrettet med kassettene uten utløste stempler tilbake 
på plass. 
På skjermbildet “Hjem”, berør Innstillinger-knappen og velg 
Rengjør. Bekreft punktene i sjekklisten og følg meldingene 
på skjermbildet for å løse ut stemplene. 
Hvis stempelrensingen mislykkes, kontakt Promega Technical 
Services for assistanse: techserv@promega.com

Berøringsskjermen til nettbrettet 
ser ikke ut til å virke

Kontroller at kontakten er satt helt inn på nettbrettet.

 Bekreft at instrumentet er plugget inn i USB-porten 
på nettbrettet. 

Start Maxwell® CSC-nettbrettet på nytt og start 
Maxwell® CSC-programvaren.

 Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Promega Technical 
Services (techserv@promega.com).

Kommer ikke forbi skjermbildet 
“Skann strekkode”

 Pass på at du skanner riktig strekkode (se figur 37). 

Se til at du bruker korrekt Maxwell® CSC-kitt.

Pass på at kittet ikke er utløpt.

 Hvis du fremdeles opplever problemer, ta kontakt med Promega 
Technical Services.

Kan ikke endre saniteringstid eller 
laste inn nye protokoller

 Kun operatører med administratortilgang i Maxwell® CSC-
programvaren har tilgang til å endre visse instrumentfunksjoner. 
Hvis gjeldende operatør som er logget inn på nettbrettet ikke har 
administratortilgang til Maxwell® CSC-programvaren, 
må operatøren logge ut, og deretter logge inn igjen med en 
Windows brukerprofil som har administratorrettigheter 
i Maxwell® CSC-programvaren. Start Maxwell® CSC-
programvaren og prøv å gjøre de ønskede endringene 
i Maxwell-programvarens innstillinger.
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10.A. Feil og varsler

Feil Forklaring

<Metodenavn> er inkompatibelt med 
aktuell driftsmodus. 

Brukeren prøver å kjøre en RUO-metode i Maxwell® CSC 
IVD-programvaren. Denne metodetypen må kjøres ved 
å bruke Maxwell® CSC RUO-programvaren. 
Lukk Maxwell® CSC IVD-programvaren, åpne 
Maxwell® CSC RUO-programvaren og kjør ønsket 
RUO-metode.

Feil under oppstart: Ingen tilgang. 
Ugyldig Promega-bruker. Vennligst kontakt 
din systemadministrator.

Gjeldende Windows brukerprofil som er logget inn 
på nettbrettet har ikke tilgangsrettigheter til å kjøre 
Maxwell® CSC-programvaren. Se TM484 for informasjon 
om tildeling av tilgangsrettigheter for Maxwell® CSC-
programvaren til en Windows brukerprofil.

Fant ikke USB-enhet; er den slått av eller koblet fra? Nettbrettet din er ikke tilkoblet instrumentet eller 
instrumentet er AV. Kontroller om nettbrettet er koblet 
til instrumentet eller start nettbrettet på nytt og slå 
instrumentet PÅ. Ta kontakt med Promega Technical 
Services hvis feilen vedvarer.

Åpen dør oppdaget under drift. Åpen dør ble oppdaget under drift. Hvis denne feilen 
oppstår under en protokollkjøring, vil kjøringen avbrytes, 
og prøvene vil gå tapt. Berør Fortsett for å få instrumentet 
til å prøve å fullføre protokollavbruddsprosessen. 
Ta kontakt med Promega Technical Services hvis 
feilen vedvarer.

Protokoll: Avbrutt av bruker. Brukeravbrutt protokoll. Prøvene vil gå tapt.

Det oppstod en feil under bekreftelse av kassettplassering. 
Se til at kassettene er ordentlig på plass.

Instrumentet oppdaget at kassetter ikke var ordentlig på 
plass i brettet. Sett kassettene tilbake i brettet. Ta kontakt 
med Promega Technical Services hvis feilen vedvarer.

Dørsensor utløst. Utløsning av dørsensor oppdaget. Ta kontakt med 
Promega Technical Services.

Kunne ikke åpne dør. Kunne ikke åpne dør. Ta kontakt med 
Promega Technical Services.

En tidligere instrumentoppgave er fremdeles aktiv. 
Prøv på nytt senere.

Bruker forsøkte å gjøre noe mens forrige kjøring var aktiv. 
Vent til pågående prosess er fullført før du prøver å utføre 
ønsket handling. Ta kontakt med Promega Technical 
Services hvis feilen vedvarer.

Forrige økt er tidsavbrutt, enhet frakoblet? Forbindelsen ble brutt under forrige instrumentoperasjon 
eller USB ble frakoblet under kjøring og deretter satt inn 
igjen. Kontroller at USB-kabelen er koblet til 
instrumentet eller at ingen koblet fra USB-kabelen mens 
instrumentoperasjonen kjørte. Ta kontakt med Promega 
Technical Services hvis feilen vedvarer.
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10.A. Feil og varsler (fortsatt)

Advarsler Forklaring

Advarsel: Kunne ikke starte utvinning: 
Selvtesten er ikke bestått.

Selvinitialisering av instrumentet er ikke bestått. 
Ta kontakt med Promega Technical Services.

Advarsel: Oppstartsdiagnostikk: 
Avbrudd av forrige kjøring oppdaget.

Instrumentet oppdaget av forrige kjøring ble avbrutt. 
Kontrollere at stemplene er lastet på stempelholderen. 
Hvis de er det, kjører du Rengjør-protokollen fra 
“Innstillinger”-skjermbildet og følger meldingene for 
å fjerne stemplene trygt. Etter at stemplene er fjernet, 
tar du ut dekkbrettet hvis det fremdeles er til stede 
i instrumentet.

Advarsel: Oppstartsdiagnostikk: 
Endring i fastvareversjon oppdaget.

Brukeradvarsel som informerer brukeren om at en 
endring i fastvareversjonen er blitt oppdaget.

Enhver alvorlig hendelse som oppstår i forbindelse med enheten som har ført til, eller kan føre til, dødsfall 
eller alvorlige skader på en bruker eller pasient, må rapporteres til produsenten umiddelbart. Brukere i EU 
må også rapportere alvorlige hendelser til de kompetente autoritetene i medlemslandet hvor brukeren 
og/eller pasienten er bosatt.

10.B. Bruk av en USB-flashdisk

 •  Når det brukes en USB-flashdisk, må stasjonen ikke settes inn eller tas ut av USB-portene på baksiden 
av Maxwell® CSC Instrument mens en protokoll kjører.

 •  Fordi USB-enheter kan varierer fra leverandør til leverandør eller fra type til type, kan det oppstå 
inkompatibiliteter. Hvis USB-enheten din ikke blir oppdaget etter noen få sekunder, eller hvis du støter 
på problemer med USB-enheten, slå av og startr nettbrettet på nytt, og prøv en USB-enhet av et 
annet merke. 

 •  Hvis kontrollen til nettbrettet slutter å fungere etter du setter inn en USB-enhet, slå av nettbrettet og ta 
ut USB-stasjonen, og start nettbrettet og instrumentet på nytt. 
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11. Vedlegg

11.A. Service

Vi anbefaler å utføre vedlikeholdsarbeid på Maxwell® CSC Instrument én gang i året.

11.B. Returnere Maxwell® CSC Instrument for vedlikehold

Maxwell® CSC Instrument er designet til flere års levetid, med konsekvent ytelse og minimalt vedlikehold. 
Dersom et problem oppstår med instrumentet, må du kontakte Promega eller din lokale Promega-
representant for support. Besøk Promegas nettsted: www.promega.com for kontaktinformasjon om 
Promega-fabrikken eller en forhandler nær deg. Dersom ytterligere handling er nødvendig, 
vil reparasjonsalternativer presenteres og et returautorisasjonsnummer tildeles som nødvendig. 
Promega er ikke ansvarlig for instrumenter returnert uten et autorisasjonsnummer. Når du sender 
instrumentet for service, husk å:

• Få returautorisasjon fra Promega.

• Dekontaminere instrumentet (se avsnitt 13 for dekontamineringsinstruksjoner).

•  Feste et underskrevet og datert dekontamineringssertifikat i lokket til forsendelsesesken som 
instrumentet returneres i (se avsnitt 13). Unnlatelse i å fullføre og feste dekontamineringssertifikatet 
vil føre til en dekontamineringskostnad.

•  Bruk original innpakning for å sikre at instrumentet ikke skades under forsendelse.

•  Eventuell skade vil innebære ytterligere kostnader. Returner alt tilbehør med instrumentet, 
herunder strekkodeleseren og nettbrettet.

Merk: Dersom originalinnpakningsmaterialet er mistet eller skadd, bes du kontakte Promega eller din 
lokale Promega-representant for nytt innpakningsmateriell.

11.C. Pakke inn Maxwell® CSC Instrument

Klargjøring av Maxwell® CSC Instrument før innpakning:

•  Kontroller at kassettene og elueringsrøret er blitt fjernet fra instrumentplattformen.

•  Slå av og koble fra instrumentet og nettbrettet. USB-kabler fra nettbrettet og strekkodeleseren har blitt 
koblet fra USB-portene på baksiden av Maxwell® CSC Instrument.

Pakke inn Maxwell® CSC Instrument

Merk: Hvis du ikke har den originale emballasjen for Maxwell® CSC Instrument, ta kontakt med 
Promega Technical Services eller din lokale Promega-representant for å bestille Maxwell® CSC 
Instrument-emballasje.
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11.C. Pakke inn Maxwell® CSC Instrument (fortsatt)

Maxwell® CSC Instrument skal bare sendes med Promega-emballasje for å unngå skader.

1. Åpne instrumentdøren og skyv dekket til baksiden av instrumentet.

2. Før stempelstangen (figur 60) ned manuelt slik at den dekker de magnetiske tuppene.

Figur 60. Stempelstang.

3. Plasser det utstansede skummet som vist i figur 7.

4. Skyv det andre utstansede skummet for å låse dekket og stempelstangen som vist i figur 7. Du må 
kanskje flytte stempelstangen manuelt slik at den er helt på linje med skummet. De to utstansede 
skummene forhindrer at stempelstangen og dekket beveger seg under frakt. Merk at instrumentdøren 
ikke vil lukkes fullstendig når skummet er på plass. Dette er tilsiktet. Prøv aldri å lukke døren med 
makt. Døren kan bli ødelagt.

5. Sett instrumentet inn i plastposen.
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6. Plasser instrumentet i det nederste skumemballasjematerialet. Instrumentet vil bare passe i det 
nederste skumstykket i én retning (figur 61). 

 Figur 61. Maxwell® CSC Instrument i riktig retning i esken.

7. Plasser den øverste skumemballasjen over toppen av instrumentet som vist (figur 62).

 Figur 62. Skumemballasje på toppen av esken.
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11.C. Pakke inn Maxwell® CSC Instrument (fortsatt)

8. Plasser tilbehørsesken oppå pakkeskummet. Fest dekontamineringssertifikatet oppå tilbehørsesken 
(figur 63).

 Figur 63. Maxwell® CSC Instrument i riktig retning i esken.

9. Lukk klaffene på toppen av forsendelsesesken, og fest dem med pakketape.

10. Skriv returautorisasjonsnummeret oppgitt av Promega eller din lokale Promega-representant utenpå 
forsendelsesesken.

11.D. Kassering av instrument

Kontakt din lokale Promega-representant for kassering av dette instrumentet. Følg institusjonens regelverk 
vedrørende kassering av tilbehør. Instrumentet skal dekontamineres før avhending.

12. Garantier, serviceavtaler og tilhørende produkter

12.A. Garanti

Ved kjøp av Maxwell® CSC vil instrumentet være dekket av en ett års utvidet garanti: Den utvidede 
garantien dekker alle deler, arbeidsutgifter og forsendelseskostnader til vårt depot samt ditt valg av 
låneinstrument innen 1 arbeidsdag eller reparasjon på stedet utført en fabrikkopplært servicetekniker innen 
2 virkedager. Vi vil reparere instrumentet og returnere det til deg med de opprinnelige fabrikkspesifika-
sjonene. Dette inkluderer også ett preventivt vedlikeholdsbesøk.
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12.B. Garanti- og serviceavtaler

Maxwell® CSC Premier Service Agreement 
Cat.# SA1120

Den utvidede serviceavtalen dekker alle deler, arbeidsutgifter og forsendelseskostnader til vårt depot samt 
ditt valg av låneinstrument innen 1 arbeidsdag eller servicebesøk på stedet utført en fabrikkopplært 
servicetekniker innen 2 virkedager. Den inkluderer ett preventivt vedlikeholdsbesøk per år. Besøket kan 
utføres ved å returnere instrumentet til et autorisert servicesenter eller ved et besøk på stedet av en 
servicetekniker. Ytterligere preventive vedlikeholdsbesøk er tilgjengelige separat.

Maxwell® CSC Preventive Maintenance  
Cat.# SA1130

For å holde systemet i topp stand, anbefaler Promega at Maxwell® CSC Instrument-enheter gjennomgår en 
preventativ vedlikeholdskontroll etter hver 12 måneders bruk. I forbindelse med denne kontrollen vil vårt 
kvalifiserte servicepersonell teste instrumentet, kontrollere deler for slitasje og skifte disse ut som 
nødvendig. Videre vil systemet sammenstilles og ytelse verifiseres. Dokumentasjon for filene dine er gitt.

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

Serviceproduktet Installasjonskvalifisering inkluderer en rekke formelle instrumentkontroller, gir skriftlig 
dokumentasjon for instrumentfunksjonalitet og demonstrerer at alt som ble bestilt sammen med 
instrumentet er levert og installert i kundens laboratorium. Serviceproduktet Installasjonskvalifikasjon 
omfatter en befaring for:

• Installasjon av kvalifisert Promega-personell

• Inspeksjon av forsendelsesbokser, instrument og tilbehør

• Sammenligning av varer som er mottatt og varer på kjøpsordren

• Inspeksjon av laboratorieforhold

• Gjennomgang av alle farer og forholdsregler med brukere

• Bekreftelse/installasjon av riktig fastvareversjon

• Registrering og dokumentering av installasjon og handlinger

Serviceproduktet Operasjonell kvalifikasjon demonstrerer at instrumentet fungerer i henhold til dets 
operasjonelle spesifikasjoner. Serviceproduktet involverer en anleggsvisitt fra en Promega servicerepre-
sentant for å utføre:

• Kjøre operative verifikasjonstester

• Dokumentere testresultater

• Gi kunder opplæring i bruk av systemet

• Gi kunder opplæring i bruk av loggboken

• Fylle ut kundespesifikk loggbok, instrumentklistremerke og OQ-dokumentasjon
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Begrenset garanti og serviceretningslinjer

I henhold til denne garantien garanterer Promega overfor den opprinnelige kjøperen av Promega 
Maxwell® CSC Instrument at Promega vil levere komponentene og arbeidet som kreves for å utføre 
service og reparasjon av instrumentet i ett år fra kjøpsdatoen. Garantien din inkluderer mulighet for: 
1) depotreparasjon med låneinstrument som skal brukes under instrumentets reparasjon, eller 
2) reparasjon av en fabrikkopplært tekniker på stedet. Hvis du velger depotreparasjon, skal instrumentet 
pakkes og sendes til Promega på Promegas bekostning. Promega vil returnere den  reparerte enheten, 
eller en ny enhet, til deg på Promegas bekostning innen 3 virkedager etter at reparasjonen er fullført. 
Denne garantien kan fornyes, i ett år av gangen, forutsatt at du ber om fornyelse før gjeldende garanti eller 
serviceavtale utløper.

Promega aksepterer, som eneste ansvar under denne garantien og ved rask melding om defekt fra kunden, 
å reparere eller skifte ut (etter eget valg) et instrument som anses å være defekt i løpet av garantiperioden. 
Engangsprodukter omfattes ikke av denne garantien. Denne garantien inkluderer ikke reparasjon eller 
utskifting av defekter som skyldes uhell, misbruk, feilbruk, uautorisert reparasjon eller modifisering av 
instrumentet.

Denne garantien, og rettsmidlene beskrevet i denne, er eksklusive og gjelder i stedet for alle andre 
uttrykkelige og underforståtte garantier (inkludert garantier om salgbarhet, egnethet for et spesielt formål 
eller ikke-krenkelse), og Promega aksepterer ikke noen andre garantier. Promega aksepterer under ingen 
omstendigheter ansvar for spesielle, tilfeldige eller følgesmessige skader fra bruk av dette instrumentet eller 
systemet, eller fra funksjonsfeil i forbindelse med bruk.

Instrumentet må ikke returneres uten et korrekt returautorisasjonsnummer fra Promega og et dekontamine-
ringssertifikat, som beskrevet i denne håndboken.

Service som ikke dekkes av garantien

Kontakt Promega eller din lokale Promega-representant. Vi hjelper deg gjerne på telefon uten kostnad. 
Reparasjonsprisen vil bli sitert før noe arbeid utføres.
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12.C. Tilhørende produkter
Produkt Størrelse Cat.# 
Maxwell® CSC Blood DNA Kit 48 preps AS1321
Maxwell® CSC RNA Blood Kit 48 preps AS1410
Maxwell® CSC DNA FFPE Kit 48 preps AS1350
Maxwell® CSC RNA FFPE Kit 48 preps AS1360
Maxwell® CSC Whole Blood DNA Kit 48 preps AS1820
Maxwell® CSC Viral Total Nucleic Acid Purification Kit 48 preps AS1780
RSC/CSC Deck Tray 1 hver SP6019
Elution Magnet, 16-Position 1 hver AS4017
Til in vitro-diagnostisk bruk. Dette produktet er kun tilgjengelig i enkelte land.
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13. Dekontamineringssertifikat

Instrumentet og tilbehør skal desinfiseres og dekontamineres før de sendes tilbake for reparasjon. 
Returnerte instrumenter skal være utstyrt med et signert og datert dekontameringssertifikat, festet på 
innsiden av instrumentpakken.

For å desinfisere og dekontaminere: Tørk av magnetkammen, stempelholderen, innsiden av plattformen, 
samt indre og ytre flater med en klut fuktet med 70 % etanol. Tørk av instrumentet umiddelbart etter med 
en klut fuktet med avionisert vann. Gjenta prosedyren så mange ganger som nødvendig for å desinfisere 
og dekontaminere instrumentet.

   Unnlatelse i å bekrefte desinfisering og dekontaminering vil føre til dekontamineringsutgifter før 
instrumentet kan repareres.

  Velg enten (A) eller (B):

  A.  Jeg bekrefter at de returnerte produktene ikke har blitt kontaminert med kroppsvæsker eller 
giftige, kreftfremkallende, radioaktive eller andre farlige materialer.

   B.  Jeg bekrefter at de returnerte produktene er blitt dekontaminert og kan håndteres uten å utsette 
personell for helsefare.

  Velg materialetypen som instrumentet er blitt brukt med: Kjemisk Biologisk Radioaktiv**

  Beskriv kort dekontamineringsprosedyren som ble utført:
  

  

  Dato: 

  Sted: 

  Underskrift:

  Navn (store bokstaver):

   ** En strålevernsansvarligs underskrift er også nødvendig dersom instrumentet ble brukt med 
radioaktive materialer.

  Instrumentet bekreftes herved av undertegnede å være fritt for radioaktiv kontaminering.

  Dato:    

  Sted:   

  Underskrift:   

  Navn (store bokstaver):
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14. Oppsummering av endringer

Følgende endringer ble foretatt i 4/22-revisjonen av dette dokumentet:

1. Avsnitt 8 og 9 er lagt til, og etterfølgende avsnitt renummerert.

2. Diverse tekstendringer ble utført over hele dokumentet.

3. Forsidebildet ble oppdatert.

4. Dokument oppdatert for samsvar med regulering 2017/746 (EU) om medisinsk utstyr for in 
vitro-diagnostikk.

Det er produsentens ansvar å gi informasjon elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr til kunden eller brukeren.

Det er brukerens ansvar å sikre at et kompatibelt elektromagnetisk miljø for utstyret kan opprettholdes slik at enheten vil fungere som forutsatt.
(a)U.S. Pat. Nr. 7,721,947 og 7,891,549 og andre patenter avventer.

©2019–2022 Promega Corporation. Alle rettigheter forbeholdt.

Maxwell er et registrert varemerke tilhørende Promega Corporation.

LpH er et registrert varemerke tilhørende Steris Healthcare. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.

Produkter kan være omfattet av anmeldte eller utstedte patentbeskyttelser, eller kan ha visse begrensninger. Det henvises til vårt nettsted for 
ytterligere informasjon.

Alle priser og spesifikasjoner oppgis med forbehold om endringer.

Produktutsagn oppgis med forhold om endringer. Kontakt Promega Technical Services eller se Promegas online-katalog for oppdatert informasjon 
vedrørende Promega-produkter.
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