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Πνευματικά δικαιώματα 2013 - CellSolutions, LLC. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Απαγορεύεται 

η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η μετάφραση ή η προσαρμογή σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή μηχανικώς 

αναγνώσιμη μορφή οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου ή του περιγραφόμενου λογισμικού χωρίς 

την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της CellSolutions, LLC., με εξαίρεση ένα αντίγραφο του 

προγράμματος και των σχετικών αρχείων, που επιτρέπεται να δημιουργήσετε ως αντίγραφο ασφαλείας. 

 
Παρά το γεγονός ότι το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε λαμβάνοντας κάθε προφύλαξη για τη διασφάλιση της 

ακρίβειας των πληροφοριών, η CellSolutions δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή 

για οποιονδήποτε κίνδυνο μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή ή τη χρήση αυτών των πληροφοριών. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Πληροφορίες σχετικά με το παρόν Εγχειρίδιο 
 

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη συντήρηση του Συστήματος CellSolutions 30 και του 
λογισμικού του. 

 
Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τρεις προειδοποιήσεις 
για να τονιστούν σημαντικές πληροφορίες: 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΡΗΣ 
ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ 
ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ. 

 
Προσοχή: Υποδεικνύει την πιθανότητα σοβαρής βλάβης στον 
εξοπλισμό εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες. 

 
Σημείωση: Υποδεικνύει χρήσιμες πληροφορίες. 

 
Γενικές πληροφορίες 

 
Η συσκευή αυτή προορίζεται για την προετοιμασία εμφάνισης 
κυττάρων λεπτής στιβάδας σε αντικειμενοφόρους πλάκες 
μικροσκοπίου για μετέπειτα χρώση και αξιολόγηση. Όλοι οι χρήστες 
αυτής της συσκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στις 
χρήσεις της συσκευής και να κατανοούν τη γενική διαδικασία της 
προετοιμασίας και του ελέγχου των αντικειμενοφόρων πλακών. 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

Το CellSolutions 30 διαθέτει εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία 
πώλησης. Για τεχνική υποστήριξη ή πληροφορίες επιδιόρθωσης 
επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τοπικό αντιπρόσωπο ή τη 
CellSolutions. 

 
CellSolutions 
1100 Revolution Mill Drive 
Greensboro, NC 27405, USA 
+1-336-510-1120 
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1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Προβλεπόμενη Χρήση 
 

Το CellSolutions 30 αυτοματοποιεί ορισμένα βήματα της διαδικασίας προετοιμασίας 
αντικειμενοφόρου πλάκας μικροσκοπίου με λεπτή στιβάδα κυττάρων για μικροσκοπική οπτική 
αξιολόγηση. Στη μονάδα εισάγονται συντηρημένα δείγματα κυττάρων, τα οποία έχουν 
προηγουμένως συμπυκνωθεί με φυγοκέντριση. Στη συνέχεια, το σύστημα εξάγει 
βελτιστοποιημένα δείγματα περίπου της ίδιας κυτταροβρίθειας σε αντικειμενοφόρους πλάκες 
μικροσκοπίου που είναι έτοιμες για χρώση. 

 

 
 

1.2 Απαιτήσεις 
 

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση των συγκεκριμένων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών 
που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο (δηλ. αντιδραστήρια, αναλώσιμοι σωλήνες, ρύγχη 
αυτόματων πιπετών, ετικέτες ανθεκτικές στη χρώση). Η χρήση άλλων αντιδραστηρίων και υλικών 
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και εξαγωγή εσφαλμένων αποτελεσμάτων, καθώς 
και να καταστήσει την εγγύηση άκυρη. 

 
Η συλλογή των δειγμάτων θα πρέπει να γίνεται από πεπειραμένους επαγγελματίες με τη χρήση 
αποδεκτής συσκευής λήψης δειγμάτων από τον τράχηλο, που επιτρέπει την αφαίρεση ή τη 
σχολαστική πλύση της κεφαλής της βούρτσας ή της σπάτουλας στα φιαλίδια συντήρησης. Τα 
φιαλίδια που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή είναι τα Φιαλίδια Συντήρησης Γενικής 
Κυτταρολογίας CellSolutions (C-101-500). 

 

 
 

1.3 Κίνδυνοι και Προειδοποιήσεις 
 

1.3.1  Χημικοί Κίνδυνοι 
 

Τα υγρά που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της συσκευής είναι βιολογικά δείγματα 
που ενδέχεται να περιέχουν μολυσματικό υλικό. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΥΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑ. Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΥ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΕΤΣΕΤΑ ΕΛΑΦΡΑ 
ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10% ΧΛΩΡΙΝΗ. 

 

 
 

1.3.2  Μηχανικοί Κίνδυνοι 
 

Το CellSolutions 30 ελέγχεται από υπολογιστή ο οποίος επικοινωνεί με αισθητήρες και 
κινητήρες που, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, θα πρέπει να αποτρέψουν οποιοδήποτε 
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ατύχημα θα μπορούσε να συμβεί στον χρήστη. Ο χρήστης θα πρέπει να φροντίζει να μην 
παρεμβαίνει στα κινούμενα μέρη του συστήματος ενώ αυτό βρίσκεται σε λειτουργία. 

 
 

1.3.3  Ηλεκτρικοί Κίνδυνοι 
 

Το CellSolutions 30 διαθέτει 3 στοιχεία που συνδέονται ξεχωριστά με παροχή 
εναλλασσόμενου ρεύματος. Τα 3 αυτά στοιχεία είναι ένας υπολογιστής, ένας εκτυπωτής 
ραβδοκώδικα και η Πλατφόρμα Επεξεργασίας CellSolutions 30. Κάθε στοιχείο λειτουργεί 
στα 100 έως 240 volt και στα 50 έως 60 Hz. Θα πρέπει να τηρούνται οι συνήθεις 
ηλεκτρικές προφυλάξεις. 
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2.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

2.1 Προδιαγραφές Εξοπλισμού 
 

Το σύστημα περιλαμβάνει μία πλατφόρμα επεξεργασίας CellSolutions 30, έναν 
υπολογιστή, έναν εκτυπωτή ραβδοκώδικα και έναν μηχανισμό ανάγνωσης Έξυπνης 
Κάρτας. Για την εκτέλεση όλης της διαδικασίας απαιτείται χωριστή φυγόκεντρος και 
αναμείκτης περιδίνησης, που δεν παρέχονται με το σύστημα. Προτεινόμενες μονάδες 
είναι η φυγόκεντρος και ο αναμείκτης περιδίνησης που αναφέρονται στη συνέχεια, 
ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μονάδες, εφόσον μπορούν να πετύχουν 
την απαιτούμενη δύναμη επιτάχυνσης (G-force) και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
ανάμειξης της διαδικασίας. Οι φυσικές διαστάσεις και προδιαγραφές κάθε μονάδας έχουν 
ως εξής: 

 
2.1.1  CellSolutions 30: 

 
Διαστάσεις: Πλάτος: 560 mm (22 ίντσες) 

Βάθος: 540 mm (21 ίντσες) 
Ύψος: 740 mm (29 ίντσες) 

 
Τροφοδοσία: Διαμόρφωση 1: 120VAC, 60 Hz 

  Πλατφόρμα CellSolutions 30 – 6,2 Α 

  Υπολογιστής – 0,5 Α 

  Εκτυπωτής Ραβδοκώδικα – 2,8 Α 

 
Διαμόρφωση 2: 240VAC, 50 Hz 

  Πλατφόρμα CellSolutions 30 – 3,1 Α 

  Υπολογιστής – 1 Α 

  Εκτυπωτής Ραβδοκώδικα – 1,4 Α 

 
(Σημείωση: Η λειτουργία σε 100VAC έως 240VAC είναι 
αποδεκτή.) 

 
Βάρος: 41 kg (90 λίβρες) 

 
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 5C έως 35C (41 έως 95F) 

Σχετική Υγρασία: 30 έως 80% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση 

Διεκπεραιωτική ικανότητα: 30 αντικειμενοφόρους πλάκες την ώρα (ενδέχεται 
να ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του δείγματος) 

 
Ραβδοκώδικας: Προεπιλεγμένος Κώδικας 128 (Διαθέσιμες και 

άλλες μορφές – Επικοινωνήστε με τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) 

 
Απομακρυσμένη πρόσβαση: Απομακρυσμένη υποστήριξη αντιμετώπισης 

προβλημάτων (Επικοινωνήστε με τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για τη 
διαθεσιμότητα) 
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Υπολογιστής: Το σύστημα λειτουργεί σε υπολογιστή με 
λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο, που 
συνδέεται με καλώδιο USB. 

 
Εκτυπωτής Ραβδοκώδικα: Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με εκτυπωτή που 

στερεώνεται στο πλάι της πλατφόρμας 
επεξεργασίας. 

 
 

2.1.2  Φυγόκεντρος: 
 

Απαιτείται μία φυγόκεντρος η οποία δεν παρέχεται. Προτείνεται η εξής 
φυγόκεντρος ως συμβατή μονάδα με το σύστημα CellSolutions 30: 

 
Κατασκευαστής: Drucker 

 
Μοντέλο: 755 VES με ρότορα έξι κανίστρων 

 
Διαστάσεις: Πλάτος: 380 mm (15 ίντσες) 

Βάθος: 430 mm (17 ίντσες) 
Ύψος: 230 mm (9 ίντσες) 

 
Τροφοδοσία: Διαμόρφωση 1: 120VAC, 60 Hz, 1 Α 

Διαμόρφωση 2: 240VAC, 50 Hz, 0,5 Α 
 

Βάρος: 17 kg (37 λίβρες) 
 

Χωρητικότητα: 24 σωλήνες (ρότορας 6 θέσεων με βάση 4 σωλήνων σε κάθε 
θέση) 

 

2.1.3  Αναμείκτης περιδίνησης: 
 

Απαιτείται ένας αναμείκτης περιδίνησης ο οποίος δεν παρέχεται. 
 

Ένας βασικός εργαστηριακός αναμείκτης περιδίνησης ανάλογων 
προδιαγραφών με τη μονάδα που περιγράφεται στη συνέχεια είναι αποδεκτός. 

 
Κατασκευαστής: Thermolyne 

 
Μοντέλο: Maxi Mix II, Αρ. M37615 
 
Διαστάσεις: Πλάτος: 130 mm (5 ίντσες) 

Βάθος: 200 mm (8 ίντσες) 
Ύψος: 150 mm (6 ίντσες) 

 
Βάρος: 3 kg (6 λίβρες) 

 

 
 

2.2 Συνιστώμενος Χώρος Εγκατάστασης 
 

Εκτός από τον χώρο που απαιτείται επάνω σε πάγκο εργασίας για τη στήριξη της 
πλατφόρμας του CellSolutions 30, απαιτείται επίσης χώρος για τον υπολογιστή και για 
τον χειρισμό των σωληναρίων, των βάσεων και των αντικειμενοφόρων πλακών. 

 

 
Συνιστώμενος χώρος σε πάγκο εργασίας για το CellSolutions 30: 



Προδιαγραφές και Εγκατάσταση 

Εγχειρίδιο Χειρισμού του CellSolutions 30 CS-OP-30EL Αναθ. 03 2-3 

 

 

Πλάτος: 1.200 mm (48 ίντσες) 
Βάθος: 750 mm (30 ίντσες) 
Ύψος: Περίπου 800 mm (32 ίντσες) 

 
Συνιστώμενος χώρος σε πάγκο εργασίας για τη φυγόκεντρο, τον αναμείκτη 
περιδίνησης και τον χειρισμό: 

Πλάτος: 1.200 mm (48 ίντσες) 
Βάθος: 750 mm (30 ίντσες) 
Ύψος: Δεν είναι ουσιαστικής σημασίας. 

 

Οι παραπάνω διαστάσεις αποτελούν συνιστώμενες τιμές. Ο χώρος σε κάθε σημείο 
εγκατάστασης θα ποικίλλει ανάλογα με τους περιορισμούς χώρου και τους όγκους που 
χρησιμοποιούνται. 

 

 
 
 

2.3 Εγκατάσταση και Ρύθμιση 
 

Το CellSolutions 30 πρέπει να τοποθετηθεί σε ανθεκτικό και σταθερό τραπέζι, που δεν 
έχει κλίση και δεν λυγίζει. 

 
Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί με το πίσω μέρος κοντά σε τοίχο, εφόσον υπάρχει 
απόσταση τουλάχιστον 50 mm (2 ίντσες) ανάμεσα στο πίσω μέρος της μονάδας και τον 
τοίχο. Η απόσταση αυτή επιτρέπει τον εξαερισμό για την ψύξη της μονάδας. 

 
Μετά την τοποθέτηση της μονάδας στην τελική της θέση επάνω στο τραπέζι, θα πρέπει 
να προσαρμοστούν τα 4 πόδια του μηχανήματος ώστε βρίσκεται το μηχάνημα σε 
οριζόντια θέση. Τα πόδια πρέπει να προσαρμοστούν έτσι ώστε η φυσαλίδα της 
αεροστάθμης της περιστρεφόμενης τράπεζας να βρίσκεται στο κέντρο. Και τα 4 πόδια 
πρέπει να προσαρμοστούν έτσι ώστε να είναι σε επαφή με το τραπέζι και η μονάδα να 
μην κλίνει προς τα πίσω και προς τα εμπρός στηριζόμενη σε δύο πόδια. 

 
Σημείωση: Είναι πολύ σημαντικό το μηχάνημα να βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση, 
ώστε το εναιώρημα κυττάρων που τοποθετείται στην αντικειμενοφόρο πλάκα να μην 
διαφεύγει από την πλάκα και να μην συγκεντρώνεται σε μία πλευρά της περιοχής 
απόθεσης. Αν το διάλυμα συγκεντρωθεί σε μία πλευρά, αυτή η πλευρά θα έχει υψηλότερη 
συγκέντρωση κυττάρων σε σχέση με την υπόλοιπη αντικειμενοφόρο πλάκα. 

 
Σημείωση: Κάθε φορά που το μηχάνημα μετακινείται, η στάθμη θα πρέπει να ελέγχεται 
ξανά και να προσαρμόζεται εάν είναι απαραίτητο. 

 
Η βάση του εκτυπωτή προσαρτάται στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος με 4 βίδες και ο 
εκτυπωτής τοποθετείται επάνω στη βάση. Ο κύλινδρος τυλίγματος της ταινίας του 
εκτυπωτή ασφαλίζει στην οπή στερέωσης του άξονα στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος 
μπροστά από τη βάση του εκτυπωτή. 

 
Ο σωλήνας σύνδεσης με την αντλία νερού πρέπει να τοποθετηθεί σε φιάλη αποθήκευσης 
ή περιέκτη. Ο περιέκτης πρέπει να είναι γεμάτος με απιονισμένο νερό. 

 
Η σωλήνωση που συνδέεται με τον σωλήνα ανόδου του σταθμού πλήρωσης πρέπει να 
οδηγείται σε έναν περιέκτη συλλογής του νερού που απορρίπτεται ή σε αγωγό 
αποστράγγισης. 

 
Κατά τη λειτουργία, η μονάδα εξάγει τα χρησιμοποιημένα ρύγχη πιπετών στον 
αφαιρούμενο αγωγό απόρριψης ρυγχών στα αριστερά του πίσω μέρους του οργάνου. Ο 
αφαιρούμενος αγωγός απόρριψης ρυγχών είναι στερεωμένος με σπειροειδή πτερυγωτό 
κοχλία, έτσι ώστε ο αγωγός απόρριψης να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για καθαρισμό με 
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αραιό διάλυμα χλωρίνης. Στο άκρο του αγωγού απόρριψης ρυγχών υπάρχει μια μικρή 
μεταλλική περόνη για τη στερέωση μιας σακούλας απόρριψης ρυγχών όπως ένας 
περιέκτης Safe-Keeper της Whitney Products (Στοιχείο BH2005). Στον χρήστη παρέχεται 
η επιλογή χρήσης και άλλων κατάλληλων στεγανών περιεκτών για την απόρριψη των 
ρυγχών. 

 

 
 

2.4 Ενεργοποίηση της Μονάδας 
 

Η πλατφόρμα επεξεργασίας, ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής ραβδοκώδικα του 
CellSolutions 30 διαθέτουν ξεχωριστά καλώδια τροφοδοσίας. Κάθε ένα από αυτά τα 3 
συστατικά μέρη μπορεί να τροφοδοτηθεί με 100 έως 240 VAC και 50 έως 60 Hz. 
Βεβαιωθείτε ότι η διαθέσιμη τροφοδοσία είναι σωστή προτού συνδέσετε τα μέρη σε πρίζα 
τοίχου. 

 

 

 
Εικόνα 2-1 

 
Ο εκτυπωτής ραβδοκώδικα συνδέεται με καλώδιο USB που συνδέει το πίσω μέρος του 
εκτυπωτή με την κατώτερη από τις 3 ορθογώνιες θύρες USB που βρίσκονται στο πίσω 
μέρος του μηχανήματος. Ο μηχανισμός ανάγνωσης Έξυπνης Κάρτας (Smart Card) 
συνδέεται σε μια θύρα USB του υπολογιστή. 

 
Ο εκτυπωτής ραβδοκώδικα συνδέεται με καλώδιο USB που συνδέει το πίσω μέρος του 
εκτυπωτή με την κατώτερη από τις 3 ορθογώνιες θύρες USB που βρίσκονται στο πίσω 

μέρος του μηχανήματος. Ο μηχανισμός ανάγνωσης Έξυπνης Κάρτας (Smart Card) 
συνδέεται στη θύρα USB του υπολογιστή 

 
Αφού πραγματοποιηθούν όλες οι παραπάνω συνδέσεις, μπορεί να ενεργοποιηθεί ο 
υπολογιστής, ο εκτυπωτής ραβδοκώδικα και η πλατφόρμα επεξεργασίας με οποιαδήποτε 
σειρά. Όταν γίνει εκκίνηση του υπολογιστή, μπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία του 
λογισμικού του CellSolutions 30, με διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στην επιφάνεια 
εργασίας του υπολογιστή. 

 

 
 

2.5 Ευθυγράμμιση Μονάδας για Λειτουργία 
 

Μετά την αποστολή ή τυχόν μετακίνηση του CellSolutions 30, ενδέχεται να έχει αλλάξει 
ελαφρώς η μηχανική ευθυγράμμιση του συστήματος. Κατά την εγκατάσταση και μετά από 
μετακίνηση της μονάδας θα πρέπει να πραγματοποιούνται όλοι οι Έλεγχοι Συστήματος 
που υπάρχουν στο Μενού Βοηθητικών Λειτουργιών. Οι Έλεγχοι Συστήματος 
επαληθεύουν τη σωστή ευθυγράμμιση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
πραγματοποίηση ορισμένων μηχανικών προσαρμογών (π.χ. ρύθμιση οριζόντιας θέσης 
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της μονάδας ή προσαρμογή της θέσης του εκτυπωτή). 
 

Η μονάδα διαθέτει αρχείο εκκίνησης που καθορίζει τις τιμές ευθυγράμμισης κινητήρα (π.χ. 
θέση της βάσης ρυγχών ή των σωληναρίων δείγματος) και τις πληροφορίες 
βαθμονόμησης (π.χ. αποκλίσεις βαθμονόμησης αντλίας υγρού). Αν οι Έλεγχοι 
Συστήματος δείξουν ότι απαιτούνται προσαρμογές στο αρχείο εκκίνησης, πρέπει να 
επικοινωνήσετε με εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης. 

 

 
 

2.6 Μεταφορά, Φύλαξη, Απόρριψη 
 

Προτού αποσυνδεθεί η μονάδα για οριστική παύση της λειτουργίας της, φύλαξη ή 
μεταφορά, πρέπει να καθαριστεί/απολυμανθεί. Ο καθαρισμός/η απολύμανση 
πραγματοποιείται σκουπίζοντας κάθε εξωτερική επιφάνεια της μονάδας που ενδέχεται να 
έχει έρθει σε επαφή με βιολογικά δείγματα. Οι επιφάνειες πρέπει να σκουπιστούν με 
πετσέτα ελαφρά διαποτισμένη με διάλυμα που περιέχει 10% χλωρίνη. Μην ψεκάζετε το 
καθαριστικό διάλυμα απευθείας επάνω στη μονάδα. 

 
Θα πρέπει να απομακρυνθούν τα υγρά από την αντλία και τις σωληνώσεις του 
συστήματος πριν από την αποσύνδεση της μονάδας. Αυτό μπορεί να γίνει αφαιρώντας 
τον σωλήνα εισόδου της αντλίας από το δοχείο νερού και χρησιμοποιώντας την επιλογή 
Έκπλυσης Γραμμών Υγρού (Prime Fluid Lines) του Μενού Βοηθητικών Λειτουργιών 
(βλέπε ενότητα 6.5), για να αντλήσετε τα υγρά από την αντλία και τις σωληνώσεις. Θα 
πρέπει να διοχετευθούν τουλάχιστον 5 ml αέρα μέσω του συστήματος. 

 
Αν ο εξοπλισμός πρόκειται να αφαιρεθεί μόνιμα μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του, θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί ως απόβλητο ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).  
Ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, δεν ανήκει στα συνήθη 
απορρίμματα. Για την απόρριψη του εξοπλισμού εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε άλλες περιοχές με συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά με τα ΑΗΗΕ, 
επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο της CellSolutions για καθοδήγηση σχετικά με την 
απόρριψη ή απορρίψτε τον εξοπλισμό σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Η 
μονάδα πρέπει πρώτα να καθαριστεί και να απολυμανθεί όπως περιγράφεται παραπάνω. 
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3.0 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

3.1 Αντιδραστήρια 
 

Η συσκευή χρησιμοποιεί 2 διαφορετικά υγρά: 
 

  Απιονισμένο νερό ή ισοδύναμο 

  Μέσο προσκόλλησης κυττάρων GluCyte™: Αριθμός προϊόντος: GC-100ANE 
 

Η ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται ποικίλλει ανά δείγμα, ενώ οι συνήθεις ποσότητες 
κυμαίνονται μεταξύ 100 ul και 1.000 ul ανά δείγμα. Η ποσότητα GluCyte™ που χρησιμοποιείται 
είναι περίπου 200 ul ανά δείγμα. 

 

 
 

3.2 Επαναχρησιμοποιούμενα Υλικά 
 

Οι βάσεις δειγμάτων που παρέχονται με το μηχάνημα δέχονται 20 σωλήνες δείγματος και 
20 αναλώσιμους σωλήνες που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία. 

 

 
 

3.3 Αναλώσιμα Υλικά 
 

Η συσκευή χρησιμοποιεί ένα από κάθε στοιχείο από τα παρακάτω για κάθε δείγμα. Τα 
στοιχεία αυτά είτε παρέχονται στο Κιτ GCK 500-A που περιλαμβάνει το GluCyte™ είτε 
αγοράζονται ξεχωριστά όταν επιβάλλεται. 

 
  Κιτ Συντήρησης Γενικής Κυτταρολογίας CellSolutions (Αρ. C-101-500) Το στοιχείο 

αυτό δεν παρέχεται στο Κιτ GCK 500-A αλλά είναι απαραίτητο για τη διαδικασία. 
Μπορείτε να παραγγείλετε αυτό το στοιχείο ξεχωριστά χρησιμοποιώντας τον Αρ. 
Καταλόγου C-101-500. 

  CellSolutions γυάλινες διαφάνειες (Αρ. GCK D4) Παρέχονται στο Κιτ GCK 500-

A 
  Αναλώσιμοι Σωλήνες Φυγόκεντρου: (Αρ. GCK D1) Παρέχονται στο Κιτ GCK 500-

A 

  Αναλώσιμοι Σωλήνες: Στρογγυλοί Δοκιμαστικοί σωλήνες διαστάσεων 13x75 mm 

των 5 ml (Αρ. 55.475) Παρέχονται στο Κιτ GCK 500-A 

  Ετικέτες Ανθεκτικές στη Χρώση: (Αρ. GCK D5) Παρέχονται στο Κιτ GCK 500-A 

  Ρύγχη Αυτόματων Πιπετών: (Αρ. GCK D3) Παρέχονται στο Κιτ GCK 500-A   (Για 

κάθε δείγμα χρησιμοποιείται ένα Ρύγχος Πιπέτας συν ένα επιπλέον Ρύγχος 

Πιπέτας στην αρχή κάθε ανάλυσης.) 

 

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία Διπλής Αντικειμενοφόρου Πλάκας ή η Λειτουργία 

Τριπλής Αντικειμενοφόρου Πλάκας, χρησιμοποιούνται δύο ή τρεις Γυάλινες 

Αντικειμενοφόρες Πλάκες και Ετικέτες για κάθε δείγμα. 
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4.0 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Στόχος του CellSolutions 30 είναι η παραγωγή έτοιμων προς χρώση αντικειμενοφόρων πλακών 
με ραβδοκώδικα. Οι αντικειμενοφόρες πλάκες που προετοιμάζονται θα φέρουν λεπτή στιβάδα 
κυττάρων, προσκολλημένη σε μια καθορισμένη περιοχή της αντικειμενοφόρου πλάκας. Η περιοχή 
απόθεσης των κυττάρων έχει ελεγχόμενη κυτταροβρίθεια (αριθμό κυττάρων ανά τετραγωνικό 
χιλιοστό) που είναι κατάλληλη για αξιολόγηση είτε χειροκίνητα, με τη χρήση μικροσκοπίου, είτε με 
κατάλληλο σύστημα μικροσκοπικής απεικόνισης. 

 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η Κανονική Λειτουργία Μονής Αντικειμενοφόρου Πλάκας, η λειτουργία 

μπορεί να διαιρεθεί στα βήματα που αναφέρονται στην παρακάτω λίστα. 

 

4.1 Αναγνώριση Δείγματος 
 

Χρησιμοποιείται σαρωτής ραβδοκώδικα για την ανάγνωση των ετικετών που βρίσκονται 
στο πλάι των σωληναρίων δείγματος. Το σύστημα χρησιμοποιεί έναν καθρέφτη που 
επιτρέπει στον σαρωτή να διαβάζει τον ραβδοκώδικα μόνο ενός σωληναρίου τη φορά. Οι 
ραβδοκώδικες των διπλανών σωληναρίων δεν είναι ορατοί στον σαρωτή, επομένως δεν 
είναι δυνατόν να μπερδευτούν τα δείγματα. 

 

4.2 Εμφάνιση Αντικειμενοφόρων Πλακών και Εφαρμογή 
Ραβδοκώδικα 

 
Το σύστημα τροφοδοτεί αντικειμενοφόρους πλάκες μικροσκοπίου από το κάτω μέρος μιας 
στοίβας αντικειμενοφόρων πλακών σε μια πλατφόρμα επεξεργασίας. Μετά την ανάγνωση 
του ραβδοκώδικα του σωληναρίου, εκτυπώνεται ένας ίδιος ραβδοκώδικας και 
τοποθετείται στην κενή αντικειμενοφόρο πλάκα μικροσκοπίου. 

 

4.3 Εντοπισμός Όγκου Δείγματος 
 

Για να επιτευχθεί σχετικά συνεπής κυτταροβρίθεια στην τελική αντικειμενοφόρο πλάκα, η 
συσκευή πρέπει πρώτα να υπολογίσει κατά προσέγγιση πόσα κύτταρα υπάρχουν στον 
αρχικό σωλήνα δείγματος. Η συσκευή χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα συμπίεσης αέρα στο 
σύστημα πιπετών, που μπορεί να εντοπίσει πότε ένα ρύγχος πιπέτας έρχεται σε επαφή 
με την επιφάνεια ενός υγρού. Όταν διαπιστώνεται ανύψωση του συμπυκνωμένου 
δείγματος μέσα στον σωλήνα, η μονάδα μπορεί να καθορίσει τον όγκο του ιζήματος. 

 

4.4 Αραίωση Δείγματος 
 

Το μηχάνημα αραιώνει το δείγμα σε δύο διαφορετικούς σωλήνες (κύριος και δευτερεύων 
σωλήνας), χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά υγρά (νερό και GluCyte™) για να 
επιτευχθεί η επιθυμητή κυτταρική συγκέντρωση πριν από τη διανομή στην 
αντικειμενοφόρο πλάκα μικροσκοπίου. Το ποσοστό αραίωσης βασίζεται στον αριθμό των 
κυττάρων του αρχικού δείγματος. Το σύστημα χρησιμοποιεί τον όγκο του ιζήματος για να 
υπολογίσει κατά προσέγγιση τον αριθμό των κυττάρων. 

 
Η αραίωση κάθε δείγματος γίνεται διαφορετικά, ανάλογα με τον αριθμό των κυττάρων στο 

εκάστοτε δείγμα.  Κανονικά, το κυτταρικό συσσωμάτωμα αραιώνεται πρώτα με νερό και 
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στη συνέχεια το αραιωμένο δείγμα αραιώνεται περαιτέρω αναμειγνυόμενο με GluCyte™.  

Αν το δείγμα είναι εξαιρετικά μικρό, το βήμα της αραίωσης με νερό παρακάμπτεται και το 

δείγμα αραιώνεται απλώς με GluCyte™.   

 

 

4.5 Ανάμειξη και Μεταφορά Δείγματος 
 

Η συσκευή χρησιμοποιεί ένα αναλώσιμο ρύγχος πιπέτας και μια αντλία πιπέτας για την 
ανάμειξη και τη μεταφορά των δειγμάτων.  Η ανάμειξη πραγματοποιείται με αναρρόφηση 
και έγχυση του υγρού πολλές φορές, για να διασφαλιστεί ότι το κυτταρικό εναιώρημα είναι 
ένα ομογενές μείγμα μέσα στο νερό ή το GluCyte™. 
 

 

4.6 Τοποθέτηση Δείγματος στην Αντικειμενοφόρο Πλάκα 
 

Η συσκευή αναρροφά συγκεκριμένο όγκο του αναμεμειγμένου εναιωρήματος κυττάρων 
και GluCyte™ και τον μεταφέρει στην αντικειμενοφόρο πλάκα.  Όταν το διάλυμα 
διανεμηθεί στην αντικειμενοφόρο πλάκα, εγγράφεται σε ένα καθορισμένο μοτίβο, 
φέρνοντας το ρύγχος της πιπέτας κοντά στην επιφάνεια και απλώνοντας το διάλυμα σε 
ορθογώνιο σχήμα. Ο ρομποτικός βραχίονας εξάγει το ρύγχος της πιπέτας σε έναν 
περιέκτη συλλογής μετά την εγγραφή του κυτταρικού μείγματος στην αντικειμενοφόρο 
πλάκα. 

 
 

4.7 Φόρτωση Αντικειμενοφόρου πλάκας στη Βάση Χρώσης 
 

Η βάση που χρησιμοποιείται για τη συλλογή των αντικειμενοφόρων πλακών μετά την 
τοποθέτηση του δείγματος είναι μια βάση 20 θέσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο σύστημα χρώσης. Η συσκευή ωθεί μια αντικειμενοφόρο 
πλάκα στη βάση καθώς ολοκληρώνεται η επεξεργασία. Καθεμία από τις 20 θέσεις στη 
βάση αντικειμενοφόρων πλακών αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη θέση στη βάση 
σωλήνων 20 θέσεων. Αφού γίνει η επεξεργασία όλων των σωλήνων στη βάση σωλήνων 
και φορτωθούν οι αντικειμενοφόρες πλάκες στη βάση αντικειμενοφόρων πλακών, η βάση 
αντικειμενοφόρων πλακών περιστρέφεται στον σταθμό ξήρανσης και μια άδεια βάση 
περιστρέφεται στη θέση φόρτωσης ώστε να είναι έτοιμη για την επόμενη βάση σωλήνων. 

 

4.8 Ξήρανση Δείγματος 
 

Αφού το δείγμα τοποθετηθεί στην αντικειμενοφόρο πλάκα, η αντικειμενοφόρος πλάκα 
πρέπει να παραμείνει σε οριζόντιο προσανατολισμό μέχρι να ξηρανθεί το διάλυμα. Ο 
χρόνος ξήρανσης επηρεάζεται πολύ από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Για να 
συμβάλλει στην ολοκλήρωση της ξήρανσης μέσα σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο, η 
συσκευή διοχετεύει αέρα πάνω από τις αντικειμενοφόρους πλάκες ενώ αυτές βρίσκονται 
στον σταθμό ξήρανσης. 
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5.0 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

5.1 Συλλογή Δείγματος 
 

Τα δείγματα συλλέγονται με εγκεκριμένες αφαιρούμενες βούρτσες δειγματοληψίας 
κυττάρων ή με συνδυασμό αφαιρούμενης ενδοτραχηλικής βούρτσας και αφαιρούμενης 
σπάτουλας, σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών για τις συγκεκριμένες 
συσκευές. Το αποσπώμενο τμήμα των συσκευών δειγματοληψίας με τα κύτταρα που 
έχουν συλλεχθεί τοποθετείται στα Φιαλίδια Συντήρησης Γενικής Κυτταρολογίας. Στη 
συνέχεια, βιδώνεται το πώμα στο φιαλίδιο έως ότου σφραγιστεί καλά, ώστε να 
αποφευχθεί τυχόν διαρροή. 

 

 

5.2 Αναγνώριση και Εντοπισμός Δείγματος 
 

Κάθε εργαστήριο ενδέχεται να έχει διαφορετικά πρωτόκολλα για την αναγνώριση των 
δειγμάτων. Τα παρακάτω παρέχονται ως μία μέθοδος χειρισμού των δειγμάτων μέσω της 
διαδικασίας του CellSolutions 30. (Αν χρησιμοποιείται διαφορετική μέθοδος, το 
εργαστήριο θα πρέπει να διασφαλίζει τουλάχιστον ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
βεβαιότητα αναγωγή του δείγματος που παράγεται από τη μονάδα του CellSolutions 30 
στο αρχικό δείγμα.) 

 
5.2.1 Αντιστοιχίστε τις πληροφορίες αναγνώρισης του αρχικού δείγματος με έναν 

αριθμό εντοπισμού που θα χρησιμοποιείται καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 
Αυτός ο αριθμός εντοπισμού εμφανίζεται σε 3 πανομοιότυπες ετικέτες 
ραβδοκώδικα που προ-εκτυπώνονται ή εκτυπώνονται κατ' αίτηση. 

5.2.2 Τοποθετήστε μία από τις τρεις ετικέτες ραβδοκώδικα με τον αριθμό εντοπισμού 
στη φόρμα αίτησης του ασθενούς. 

5.2.3 Τοποθετήστε άλλη μία από τις τρεις ετικέτες ραβδοκώδικα στον περιέκτη του 
αρχικού δείγματος. 

5.2.4 Τοποθετήστε τον τελευταίο ραβδοκώδικα στον κύριο σωλήνα φυγόκεντρου στον 
οποίο θα μεταφερθεί το δείγμα. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι ευθύνη του εργαστηρίου να διασφαλίσει ότι η μέθοδος εντοπισμού 
δειγμάτων που χρησιμοποιείται είναι σύμφωνη με όλα τα ισχύοντα πρότυπα. 

 

5.3 Μεταφορά Δείγματος 
 

  Επαληθεύστε ότι ο αριθμός εντοπισμού στο φιαλίδιο του αρχικού δείγματος είναι 
ίδιος με τον αριθμό του αναλώσιμου σωλήνα φυγόκεντρου στον οποίο θα 
μεταφερθεί το δείγμα. 

  Περιδινήστε το φιαλίδιο για 5 έως 10 δευτερόλεπτα ώστε να αναμειχθούν καλά τα 
κύτταρα και να απελευθερωθούν από τη συσκευή συλλογής. 

  Ανοίξτε τον αρχικό περιέκτη και βάλτε το δείγμα στον αναλώσιμο σωλήνα 
φυγόκεντρου, διασφαλίζοντας ότι η συσκευή συλλογής δεν μεταφέρεται στον 
αναλώσιμο σωλήνα φυγόκεντρου. 

 

5.4 Φυγοκέντριση 
 

Η φυγοκέντριση του δείγματος πρέπει να πραγματοποιείται υπό τις ακόλουθες συνθήκες 
για να δημιουργηθεί ένα ανέπαφο ίζημα κυττάρων στον πυθμένα του σωλήνα: 

 
  Δύναμη επιτάχυνσης (G-force) = 800 X G 
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  Χρόνος = 10 λεπτά 
 

Η συνιστώμενη φυγόκεντρος για τη διαδικασία του CellSolutions είναι το Μοντέλο της 
Drucker 755 
VES με ρότορα έξι κανίστρων. Οι ρυθμίσεις σε αυτή τη φυγόκεντρο για την επίτευξη 
σωστών αποτελεσμάτων είναι: 

 
  Ταχύτητα: 2.150 rpm 

 
  Χρόνος: 10 λεπτά 

 
Αν χρησιμοποιηθεί διαφορετική φυγόκεντρος, συμβουλευθείτε τα κατάλληλα εγχειρίδια για 
να καθορίσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να επιτύχετε δύναμη επιτάχυνσης (G-
force) 800. 

 

5.5 Μετάγγιση 
 

Η μετάγγιση των δειγμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μεμονωμένα από τους 
κύριους σωλήνες είτε σε ομάδες των τεσσάρων ενώ βρίσκονται στις βάσεις 
φυγοκέντρισης. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες 
και απαιτήσεις του εργαστηρίου. Πρέπει να χρησιμοποιείται μία από τις παρακάτω 
μεθόδους για τη μετάγγιση των δειγμάτων σε κατάλληλη λεκάνη απόρριψης ή περιέκτη 
εγκεκριμένο για την υποδοχή βιολογικών δειγμάτων. 

 
Σημείωση: Η σωστή μετάγγιση είναι πολύ σημαντική. Η μονάδα μετρά τον όγκο στον 
σωλήνα μετά τη μετάγγιση, για να παράγει μια κατά προσέγγιση εκτίμηση του μεγέθους 
του κυτταρικού ιζήματος. Αν μετά τη μετάγγιση έχει παραμείνει υγρό επάνω στο ίζημα, η 
μονάδα ενδέχεται να υπερεκτιμήσει το μέγεθος του κυτταρικού ιζήματος. 

 
5.5.1  Μετάγγιση από μεμονωμένους σωλήνες 

 
α. Αναστρέψτε τον σωλήνα με μία γρήγορη, απαλή κίνηση σε γωνία περίπου 

80 μοιρών, ώστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη μία πλευρά του 
σωλήνα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(α)  (β) 

Εικόνα 5-1 
 

β. Κρατήστε τον σωλήνα σε γωνία περίπου 80 μοιρών για περίπου 5 
δευτερόλεπτα. 

 
γ. Κρατώντας τον σωλήνα σε αυτή την ανεστραμμένη θέση, μετακινήστε τον 

σε ένα σημείο όπου μπορείτε να τον στεγνώσετε επάνω σε χαρτί. Το 
στέγνωμα χρειάζεται για να απορροφηθεί το υγρό που συγκεντρώνεται στο 
χείλος του σωλήνα. 
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(α)  (β) 

Εικόνα 5-2 
 

Σημείωση: Ο σωλήνας δεν πρέπει να επιστρέψει σε όρθια θέση μετά την 
έκχυση στη λεκάνη και πριν από το στέγνωμα. Η επιστροφή σε όρθια θέση 
θα άφηνε τις σταγόνες υγρού που βρίσκονται στο χείλος να κυλήσουν πάλι 
στο εσωτερικό του σωλήνα. Το σύστημα ανίχνευσης στάθμης της συσκευής 
βασίζεται στη σωστή μετάγγιση και αφαίρεση όσο το δυνατόν περισσότερου 
υγρού από το ίζημα. 

 
δ. Όταν ο σωλήνας έρθει σε επαφή με το χαρτί, μπορεί να αναστραφεί 

πλήρως σε κάθετη θέση, ώστε επαφίεται ολόκληρο το χείλος του σωλήνα 
στο χαρτί. Κρατήστε τον σωλήνα σε αυτή τη θέση για περίπου 2 
δευτερόλεπτα, ώστε το χαρτί να απορροφήσει το αρχικό υγρό που έχει 
συγκεντρωθεί γύρω από το χείλος του σωλήνα. 

 
ε. Διατηρώντας τον τον σωλήνα ανεστραμμένο, μετακινήστε τον σε ένα 

καθαρό, αχρησιμοποίητο σημείο του χαρτιού και αφήστε τον σωλήνα 
ανεστραμμένο επάνω στο χαρτί για 60 έως 120 δευτερόλεπτα. 

 
στ. Στεγνώστε τον σωλήνα ανασηκώνοντάς τον ελαφρά, μετακινώντας τον σε 

ένα καθαρό, αχρησιμοποίητο σημείο του χαρτιού και ακουμπώντας 
στιγμιαία ολόκληρο το χείλος του σωλήνα στο χαρτί. Επαναλάβετε αρκετές 
φορές, μέχρι να μην υπάρχει υγρό στο χαρτί. 

 
Σημείωση: Κατά το στέγνωμα, ο σωλήνας θα πρέπει να ακουμπά μαλακά 
επάνω στο χαρτί. Μην χτυπάτε τον σωλήνα, γιατί ενδέχεται να μετακινηθεί 
το κυτταρικό ίζημα. 

 
ζ. Μετά το στέγνωμα, ο σωλήνας μπορεί να επιστρέψει σε όρθια θέση. 
 
η. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για τους επόμενους σωλήνες, 

διασφαλίζοντας ότι το στέγνωμα των σωλήνων γίνεται σε σημεία του 
χαρτιού που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. 

 

5.5.2  Μετάγγιση από σωλήνες σε βάσεις 
 

α. Με τους σωλήνες στη βάση φυγοκέντρισης, πιάστε τη βάση και τους 
σωλήνες έτσι ώστε ο αντίχειρας και ο δείκτης σας να κρατούν και τους 
τέσσερις σωλήνες, ενώ τα υπόλοιπα δάχτυλά σας κρατούν τη βάση (βλέπε 
παρακάτω εικόνα). Ο δείκτης και ο αντίχειρας θα πρέπει να χωρίζουν τους 
σωλήνες σε ομάδες των δύο, όπως φαίνεται παρακάτω, ώστε οι σωλήνες 
να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. 
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Εικόνα 5-3 
 

β. Με μία γρήγορη, απαλή κίνηση, αναστρέψτε τους τέσσερις σωλήνες σε 
γωνία περίπου 80 μοιρών επάνω από μια λεκάνη, ώστε οι διαχωρισμένοι 
σωλήνες να βρίσκονται ο ένας επάνω από τον άλλο (βλέπε παρακάτω 
εικόνα). 

 
Σημείωση: Η γρήγορη κίνηση επιτρέπει την αναστροφή των σωλήνων 
προτού το υγρό φτάσει στο χείλος των σωλήνων, ενώ το κράτημα των 
σωλήνων σε γωνία περίπου 80 μοιρών, όπως φαίνεται, επιτρέπει την 
αποστράγγιση του υγρού από τη μία πλευρά του σωλήνα και την έξοδό του 
από το χείλος του σωλήνα χωρίς να έρθει σε επαφή με τους διπλανούς 
σωλήνες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(α) (β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(γ) (δ) 
Εικόνα 5-4 
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γ. Κρατήστε τον σωλήνα ανεστραμμένο σε γωνία 80 μοιρών για περίπου 5 

δευτερόλεπτα. 
 

δ. Κρατώντας τους σωλήνες σε αυτή την ανεστραμμένη θέση, μετακινήστε 
τους σε ένα σημείο όπου μπορείτε να τους στεγνώσετε επάνω σε χαρτί. Το 
στέγνωμα χρειάζεται για να απορροφηθεί το υγρό που συγκεντρώνεται στο 
χείλος του σωλήνα. 

 
Σημείωση: Ο σωλήνας δεν πρέπει να επιστρέψει σε όρθια θέση μετά την 
έκχυση στη λεκάνη και πριν από το στέγνωμα. Η επιστροφή σε όρθια θέση 
ενδέχεται να επιτρέψει στις σταγόνες υγρού που βρίσκονται στο χείλος είτε 
να κυλήσουν πάλι στο εσωτερικό του σωλήνα είτε πιθανώς να μεταφερθούν 
σε κάποιο διπλανό σωλήνα. Το σύστημα ανίχνευσης στάθμης της συσκευής 
βασίζεται στη σωστή μετάγγιση και αφαίρεση όσο το δυνατόν περισσότερου 
υγρού από το ίζημα. 

 
ε. Αφήστε τους δύο κάτω σωλήνες να έρθουν πρώτοι σε επαφή με το χαρτί. 

Στη συνέχεια, κλίνετε τη βάση έτσι ώστε οι σωλήνες να βρίσκονται σε 
κάθετη θέση και το χείλος όλων των σωλήνων επαφίεται στο χαρτί. 
Κρατήστε τους σωλήνες σε αυτή τη θέση για περίπου 2 δευτερόλεπτα, 
ώστε το χαρτί να απορροφήσει το αρχικό υγρό που έχει συγκεντρωθεί 
γύρω από το χείλος των σωλήνων. 

 
στ. Διατηρώντας τους σωλήνες ανεστραμμένο, μετακινήστε τον σε ένα καθαρό, 

αχρησιμοποίητο σημείο του χαρτιού και αφήστε τον σωλήνα ανεστραμμένο 

επάνω στο χαρτί για 60 έως 120 δευτερόλεπτα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(α)  (β) 
Εικόνα 5-5 

 
ζ. Στεγνώστε τους σωλήνες ανασηκώνοντάς τους ελαφρά, μετακινώντας τους 

σε ένα καθαρό, αχρησιμοποίητο σημείο του χαρτιού και ακουμπώντας 
στιγμιαία ολόκληρο το χείλος κάθε σωλήνα στο χαρτί. Βεβαιωθείτε ότι το 
χείλος και των 4 σωλήνων επαφίεται στο χαρτί. Επαναλάβετε αρκετές 
φορές, μέχρι να μην υπάρχει υγρό στο χαρτί. 

 
Σημείωση: Κατά το στέγνωμα, οι σωλήνες θα πρέπει να ακουμπούν μαλακά 
επάνω στο χαρτί. Μην χτυπάτε τους σωλήνες, γιατί ενδέχεται να μετακινηθεί 
το κυτταρικό ίζημα. 

 
η. Μετά από το στέγνωμα, φέρτε πάλι τους σωλήνες σε όρθια θέση. 

 
θ. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για τους επόμενους σωλήνες, 

διασφαλίζοντας ότι το στέγνωμα των σωλήνων γίνεται σε σημεία του 
χαρτιού που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. 
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5.6 Περιδίνηση 
 

Μετά τη μετάγγιση, θα πρέπει να γίνει περιδίνηση των δειγμάτων για να διασπαστεί το κυτταρικό 
ίζημα. Μπορεί να γίνει περιδίνηση κάθε μεμονωμένου σωλήνα ή και των 4 σωλήνων μαζί σε μία 
βάση φυγοκέντρισης. 

 

Επαρκής ανάμειξη μπορεί να επιτευχθεί κρατώντας τη βάση ή τον μεμονωμένο σωλήνα στον 
αναμείκτη περιδίνησης για 4 έως 6 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανασηκώνοντας τη βάση ή τον 
σωλήνα από τον αναμείκτη περιδίνησης για ένα δευτερόλεπτο. Αυτή η διαδικασία σύντομης 
τοποθέτησης και απομάκρυνσης από τον αναμείκτη περιδίνησης πρέπει να επαναληφθεί ακόμη 
δύο φορές. 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση περιδίνησης μέσα στη βάση, οι σωλήνες πρέπει να πιέζονται επάνω στις 
πλευρές της βάσης έτσι ώστε οι δονήσεις του αναμείκτη περιδίνησης να μεταφέρονται επαρκώς 
μέσω της βάσης στους σωλήνες. Αυτό γίνεται κρατώντας σφιχτά τους σωλήνες και τις βάσεις, 
όπως περιγράφεται παραπάνω για τη μετάγγιση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5-6 
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6.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

6.1 Διεπαφή Χρήστη Λογισμικού 
 

Η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο της διεπαφής του CellSolutions 30 
που παρουσιάζεται κατά την εκκίνηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 6-1 

 
Αυτή η οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας, ενώ παρέχει επίσης 
πληροφορίες για την κατάσταση της διαδικασίας κατά την ανάλυση των δειγμάτων. Η 
λειτουργικότητα κάθε κουμπιού περιγράφεται στην παρακάτω ανάλυση της λειτουργίας 
του μηχανήματος. 

 
 

 
 

6.2 Καταστάσεις Λειτουργίας 
 

Υπάρχουν διάφορες Καταστάσεις Λειτουργίας που αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργεί το 

σύστημα.  Οι λειτουργίες εμφανίζονται στο κέντρο του κάτω μέρους της κύριας οθόνης 

λογισμικού.   Κατά την εκκίνηση, το λογισμικό ξεκινά αυτόματα στην προεπιλεγμένη 

λειτουργία.  Οι προεπιλεγμένες λειτουργίες μπορούν να αλλαχθούν στο μενού Ρύθμισης 

και Βαθμονόμησης (Setup and Calibration Menu) μέσω των Βοηθητικών Λειτουργιών 

Συστήματος.  Για την αλλαγή των προεπιλογών απαιτείται PIN Επιπέδου 2. 
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Εικόνα 6-2 
 

Το σύστημα θα χρησιμοποιεί τις αποθηκευμένες προεπιλεγμένες λειτουργίες για κάθε νέα 

ανάλυση δειγμάτων.  Εντούτοις, ο χειριστής μπορεί να αλλάξει την κατάσταση λειτουργίας 

για μια μεμονωμένη ανάλυση κατά την εκκίνηση της ανάλυσης.  Όταν θα ξεκινήσει η 

επόμενη ανάλυση, το σύστημα θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες λειτουργίες. 

 

6.2.1 Αριθμός Αντικειμενοφόρων Πλακών ανά Δείγμα 
 

Σε Λειτουργία Μονής Αντικειμενοφόρου Πλάκας, το σύστημα δημιουργεί μία 

αντικειμενοφόρο πλάκα μικροσκοπίου για κάθε σωλήνα δείγματος.  Σε αυτή τη λειτουργία, 

όταν φορτωθούν 20 σωλήνες δείγματος, το σύστημα θα δημιουργήσει 20 αντίστοιχες 

αντικειμενοφόρους πλάκες μικροσκοπίου. 

Σε Λειτουργία Διπλής Αντικειμενοφόρου Πλάκας, το σύστημα δημιουργεί δύο 

αντικειμενοφόρους πλάκες μικροσκοπίου από κάθε σωλήνα δείγματος.  Στο σύστημα 

μπορούν να φορτωθούν μόνο 10 σωλήνες δείγματος και κάτω.  Αν φορτωθούν 10 

σωλήνες, το σύστημα θα πληρώσει τη Βάση Χρώσης Αντικειμενοφόρων Πλακών με 20 

αντικειμενοφόρους πλάκες.  Οι θέσεις 1 και 2 των αντικειμενοφόρων πλακών θα 

περιλαμβάνουν αντικειμενοφόρους πλάκες με δείγμα από τον πρώτο σωλήνα.  Οι θέσεις 3 

και 4 των αντικειμενοφόρων πλακών θα περιλαμβάνουν αντικειμενοφόρους πλάκες με 

δείγμα από τον δεύτερο σωλήνα.  Οι υπόλοιπες θέσεις θα συμπληρωθούν κατά το ίδιο 

μοτίβο. 

Σε Λειτουργία Τριπλής Αντικειμενοφόρου Πλάκας, το σύστημα δημιουργεί τρεις 

αντικειμενοφόρους πλάκες από κάθε σωλήνα δείγματος.  Στο σύστημα μπορούν να 

φορτωθούν μόνο 6 σωλήνες δείγματος και κάτω.  Αν φορτωθούν 6 σωλήνες, το σύστημα 

θα πληρώσει τη Βάση Χρώσης Αντικειμενοφόρων Πλακών με 18 αντικειμενοφόρους 

πλάκες.  Οι θέσεις 1, 2 και 3 των αντικειμενοφόρων πλακών θα περιλαμβάνουν 

αντικειμενοφόρες πλάκες με δείγμα από τον πρώτο σωλήνα.  Οι θέσεις 4, 5 και 6 των 



Διαδικασία Λειτουργίας 

Εγχειρίδιο Χειρισμού του CellSolutions 30 CS-OP-30EL Αναθ. 03 6-3 

 

 

αντικειμενοφόρων πλακών θα περιλαμβάνουν αντικειμενοφόρους πλάκες με δείγμα από 

τον δεύτερο σωλήνα.  Οι υπόλοιπες θέσεις θα συμπληρωθούν κατά το ίδιο μοτίβο. 

 

6.2.2 Λειτουργία GYN και Non-GYN 
 

Το κυτταρικό συσσωμάτωμα στον κύριο σωλήνα μετά τη μετάγγιση μπορεί να διαθέτει 

ελαφρώς διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το αν πρόκειται για γυναικολογικό 

(GYN) ή μη γυναικολογικό (Non-GYN) δείγμα.  Για να εξισορροπήσει τις διαφορές αυτές, 

το σύστημα χρησιμοποιεί διαφορετικούς όγκους αραίωσης νερού και GluCyte™ για τη 

Λειτουργία GYN και τη Λειτουργία Non-GYN. 

 

6.2.3 Aυτόματης παράκαμψης δείγματος 
 

Aυτόματης παράκαμψης δείγματος:  OFF  υποχρεώνει το σύστημα να εμφανίσει ένα 

παράθυρο προειδοποίησης και να θέσει σε παύση την επεξεργασία οποτεδήποτε λάβει 

χώρα κατάσταση που επηρεάζει ένα δείγμα.  Ο χειριστής πρέπει να προβεί σε κάποια 

ενέργεια προτού ξεκινήσει και πάλι η επεξεργασία. 

Aυτόματης παράκαμψης δείγματος:  ΟΝ    το σύστημα θα εμφανίσει ένα παράθυρο 

προειδοποίησης και θα καθυστερήσει την επεξεργασία για λίγα δευτερόλεπτα, όμως αν ο 

χειριστής δεν πατήσει κάποιο κουμπί, το παράθυρο θα εξαφανιστεί, το τρέχον δείγμα θα 

παρακαμφθεί και η επεξεργασία θα συνεχιστεί.  Αυτό θα συμβεί μόνο εάν το δείγμα μπορεί 

να παρακαμφθεί χωρίς να επηρεάσει την επεξεργασία των υπόλοιπων δειγμάτων. 

Αν ένα δείγμα παρακαμφθεί, το γράφημα της βάσης δειγμάτων για αυτή τη θέση θα γίνει 

κόκκινο.  Θα εμφανιστεί επίσης ένα παράθυρο στο τέλος της ανάλυσης, το οποίο θα 

ειδοποιεί τον χειριστή ότι δεν έγινε επεξεργασία του δείγματος.   

Προειδοποιήσεις που μπορούν να παρακαμφθούν αυτόματα περιλαμβάνουν ζητήματα 
όπως ένας απών ή δυσανάγνωστος ραβδοκώδικας σωλήνα ή ένα δείγμα που είναι πολύ 
μεγάλο για να υποβληθεί αποτελεσματικά σε επεξεργασία.  Προειδοποιήσεις που δεν 
μπορούν να παρακαμφθούν και απαιτούν πάντοτε κάποια ενέργεια του χειριστή 
περιλαμβάνουν ζητήματα όπως ότι έχουν τελειώσει τα ρύγχη πιπετών, το GluCyte™, ή οι 
αντικειμενοφόρες πλάκες μικροσκοπίου. 

 

 
 
 

6.3 Προετοιμασία Συστήματος 
 

Πιέζοντας το κουμπί Έναρξη (Start), το σύστημα πραγματοποιεί προετοιμασία όλων των 
κινητήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, όλοι οι κινητήρες οδηγούνται στις 
«Αρχικές» θέσεις (Home). Μετά τη μετακίνηση στην αρχική θέση, η μονάδα θα 
πραγματοποιήσει διάφορες κινήσεις για να επαληθεύσει ότι κάθε κινητήρας επικοινωνεί 
και λειτουργεί σωστά. Η μονάδα θα πραγματοποιήσει επίσης αρχική πλήρωση της 
αντλίας διανομής, διανέμοντας αρκετό νερό ώστε να γεμίσει ο σωλήνας που συνδέει τον 
περιέκτη νερού με το ακροφύσιο διανομής. 

 
Αν ο χρήστης επιλέξει να αναλύσει περισσότερα δείγματα αφού ολοκληρωθεί η 
επεξεργασία μιας βάσης δειγμάτων, δεν θα επαναληφθεί η προετοιμασία και η αρχική 
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πλήρωση. 
 
 
 

6.4 Έλεγχοι Εκκίνησης 
 

Πριν από την ανάλυση μιας βάσης δειγμάτων, το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα 
διάφορους ελέγχους και προτρέπει τον χρήστη να εκτελέσει διάφορα βήματα. Το σύστημα 
ελέγχει πρώτα αν έχει εισαχθεί έγκυρη Έξυπνη Κάρτα CellSolutions στον μηχανισμό 
ανάγνωσης Έξυπνης Κάρτας. Αν έχει εισαχθεί έγκυρη κάρτα, εμφανίζεται το παράθυρο 
της Λίστας Ελέγχου Εκκίνησης (Startup Check List). 
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Ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει πληροφορίες ή να τσεκάρει στην οθόνη ότι η κατάσταση 
του συστήματος έχει επαληθευτεί για κάθε ένα από τα στοιχεία που περιγράφονται 
παρακάτω. 

 
6.4.1  Αριθμός Δειγμάτων προς Ανάλυση 

 
Αφού εισαγάγει ο χρήστης τον αριθμό των δειγμάτων που θα αναλυθούν, η οθόνη 
ενημερώνεται και τα πλαίσια ελέγχου γίνονται ενεργά, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης. Το εικονίδιο «x» μετατρέπεται σε σημείο ελέγχου 
(  ) κάνοντας κλικ και υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο έχει ελεγχθεί από 
τον χρήστη. 
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6.4.2  Φόρτωση Σωλήνων 
 

Ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει ότι η βάση δειγμάτων έχει φορτωθεί με 
κύριους και δευτερεύοντες σωλήνες. Το σύστημα ξεκινάει πάντα από τον σωλήνα 
στην πίσω δεξιά γωνία της βάσης και συνεχίζει με τα υπόλοιπα δείγματα 
σύμφωνα με την αρίθμηση του γραφήματος στην κύρια οθόνη. Αν πρόκειται να 
αναλυθούν λιγότερα από 20 δείγματα, τα δείγματα πρέπει να φορτωθούν στις 
θέσεις με τους μικρότερους αριθμούς. Επίσης, οι ραβδοκώδικες των κύριων 
σωλήνων πρέπει να είναι στραμμένοι στα δεξιά, ώστε να είναι δυνατή η σάρωσή 
τους από τον μηχανισμό ανάγνωσης ραβδοκώδικα. 
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6.4.3  Έξυπνη Κάρτα 

 
Με κάθε κιτ δειγμάτων παρέχεται μια Έξυπνη Κάρτα. Η κάρτα είναι το κλειδί που 
ενεργοποιεί το σύστημα και το βοηθάει να παράγει ποιοτικά αποτελέσματα, 
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διασφαλίζοντας ότι το σύστημα λειτουργεί μόνο με το GluCyte™ και τα 
αναλώσιμα που παρέχονται με μια έγκυρη Έξυπνη Κάρτα. Κάθε κάρτα είναι 
κωδικοποιημένη με πληροφορίες που περιλαμβάνουν έναν μετρητή δειγμάτων.  
Ο μετρητής αυτός έχει προετοιμαστεί με τον αριθμό των δειγμάτων που 
παρέχονται με το κιτ και μετρά αντίστροφα καθώς πληρώνονται δείγματα. 

 
Αν έχει εισαχθεί μια έγκυρη Έξυπνη Κάρτα, στο παράθυρο της Λίστας Ελέγχου 
Εκκίνησης θα εμφανιστεί ο αριθμός των δειγμάτων που απομένουν στην κάρτα. Ο 
αριθμός των δειγμάτων προς ανάλυση που εισάγεται από τον χρήστη πρέπει να 
είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των δειγμάτων που απομένουν στην 
Έξυπνη Κάρτα. 

 
Αν ο αριθμός των δειγμάτων προς ανάλυση είναι μικρότερος από τον αριθμό των 
δειγμάτων που απομένουν στην Έξυπνη Κάρτα, το πλαίσιο ελέγχου θα 
μαρκαριστεί αυτόματα. Αν ο αριθμός των δειγμάτων που εισάγεται είναι 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των δειγμάτων που απομένουν στην Έξυπνη 
Κάρτα, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ειδοποιεί τον χρήστη ότι δεν υπάρχουν 
αρκετά εναπομείναντα δείγματα στην Έξυπνη Κάρτα. 

 

 
 

6.4.4  Φόρτωση Φιάλης GluCyte™ 
 

Ο χρήστης πρέπει να αφαιρέσει το πώμα μιας φιάλης GluCyte™ και να την 
τοποθετήσει στο μηχάνημα όπως φαίνεται παρακάτω. Ο αριθμός παρτίδας και η 
ημερομηνία λήξης του GluCyte™ που αναγράφονται στη φιάλη πρέπει να 
καταγραφούν στο παράθυρο της Λίστας Ελέγχου Εκκίνησης. Ο χρήστης πρέπει 
επίσης να βεβαιωθεί ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του GluCyte™ 
που χρησιμοποιείται. 
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6.4.5  Έλεγχος Δοχείου Νερού και Περιέκτη Εκροής Πλήρωσης 
 

Το δοχείο νερού πρέπει να ελεγχθεί για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρκετό νερό 
για τη λειτουργία. Θα πρέπει να γίνει πλήρωση της γραμμής υγρού αν έχει γίνει 
αλλαγή της φιάλης ή έχει συμβεί οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να 
προκαλέσει την είσοδο αέρα στη γραμμή υγρού. Για να γίνει πλήρωση του 
συστήματος, πιέστε το κουμπί Πλήρωσης Αντλίας και Σωλήνωσης (Prime Pump 
and Tubing) αφού βεβαιωθείτε ότι η γραμμή πρόσληψης νερού βρίσκεται στη 
φιάλη του νερού. 
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Αν ο σωλήνας εκροής νερού για το υγρό πλήρωσης καταλήγει σε περιέκτη, 
βεβαιωθείτε ότι ο περιέκτης δεν είναι γεμάτος. Αν δεν χρησιμοποιείται φιάλη 
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση οδηγείται σε αγωγό αποστράγγισης. 

 

 
6.4.6  Έλεγχος Βάσης Ρυγχών και Συλλογής Χρησιμοποιημένων 
Ρυγχών 

 
Το σύστημα διατηρεί στη μνήμη τα ρύγχη που χρησιμοποιεί από τη βάση 
ρυγχών. Η κατάσταση της βάσης ρυγχών διατηρείται και ενόσω η μονάδα είναι 
απενεργοποιημένη. Στη διεπαφή χρήστη εμφανίζεται μια εικόνα της βάσης 
ρυγχών με τα ρύγχη που απομένουν. 

 
Ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει ότι η φυσική κατάσταση της βάσης ρυγχών 
είναι ίδια με την κατάσταση που έχει εμφανιστεί στο παράθυρο της συσκευής. Εάν 
χρειάζεται, ο χρήστης πρέπει να πιέσει το κουμπί Ενημέρωσης Βάσης Ρυγχών 
(Tip Rack Update) για να αλλάξει τα ρύγχη που εμφανίζονται στη διεπαφή 
χρήστη. Το παράθυρο Ενημέρωσης Ρυγχών (Tip Update) επιτρέπει την 
προσθήκη ή αφαίρεση μεμονωμένων ρυγχών, καθώς και την προσθήκη ή 
αφαίρεση και των 96 ρυγχών. 
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Αν ο αριθμός των δειγμάτων που έχουν επιλεγεί για μια ανάλυση είναι 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων ρυγχών πιπετών, η μονάδα θα 
επιτρέψει την πραγματοποίηση της ανάλυσης. Ωστόσο, θα εμφανιστεί μια 
σημείωση, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράθυρο. 

 

Η σημείωση αυτή ενημερώνει τον χρήστη ότι τα ρύγχη της μονάδας θα 
εξαντληθούν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και η επεξεργασία θα διακοπεί ώστε 
ο χρήστης να φορτώσει περισσότερα ρύγχη. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο 
αριθμός των δειγμάτων προς ανάλυση είναι 15, υπάρχουν όμως μόνο 10 ρύγχη 
στη βάση. Αν ο χρήστης επιθυμεί να ολοκληρωθεί η επεξεργασία χωρίς να 
χρειαστεί καμία επέμβαση, πρέπει να φορτώσει μια νέα βάση ρυγχών και να 
πιέσει το κουμπί Ενημέρωσης Βάσης Ρυγχών (Tip Rack Update) ώστε να γίνει 
ενημέρωση του συστήματος. 
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Εικόνα 6-8 
 

Σημειώστε ότι η μονάδα χρησιμοποιεί ένα ρύγχος πιπέτας για κάθε δείγμα και ένα 
επιπλέον ρύγχος για τη μεταφορά του GluCyte™ σε όλους τους δευτερεύοντες 
σωλήνες στην αρχή κάθε ανάλυσης. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να γίνει 
επεξεργασία 15 δειγμάτων, η μονάδα θα χρησιμοποιήσει 16 ρύγχη. 

 
Ο περιέκτης που χρησιμοποιείται για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων ρυγχών 
πιπετών πρέπει να ελέγχεται, ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη 
χωρητικότητα για τον αριθμό των ρυγχών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της ανάλυσης. 

 
 
 

6.4.7  Φόρτωση Αντικειμενοφόρων Πλακών Μικροσκοπίου 
 

Οι αντικειμενοφόρες πλάκες μικροσκοπίου πρέπει να φορτώνονται στην 
πλατφόρμα αντικειμενοφόρων πλακών με τη ματ περιοχή της αντικειμενοφόρου 
πλάκας στραμμένη προς τα επάνω και προς το πίσω μέρος της μονάδας. 
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6.4.8  Φόρτωση Βάσης Χρώσης 
 

Στη θέση επεξεργασίας της περιστρεφόμενης τράπεζας πρέπει να τοποθετείται 
μια άδεια βάση χρώσης. Η βάση πρέπει να είναι καλά τοποθετημένη στον 
υποδοχέα και το κάτω μέρος του δίσκου να βρίσκεται σε επαφή με τον δίσκο της 
περιστρεφόμενης τράπεζας. Στην αριστερή θέση μπορεί να τοποθετηθεί μια 
δεύτερη άδεια βάση ώστε να είναι έτοιμη για το επόμενο σύνολο δειγμάτων. 
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6.4.9  Φόρτωση Ετικετών Ραβδοκώδικα 
 

Ο εκτυπωτής ραβδοκώδικα πρέπει να ελεγχθεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχει 
φορτωθεί σωστά στον εκτυπωτή ρολό ετικετών. Πρέπει επίσης να ελεγχθεί το 
σωστό πέρασμα της ταινίας ετικετών επάνω από την μπάρα αποκόλλησης και 
στον κύλινδρο επανατύλιξης. Στο παράρτημα Γ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο 
πρέπει να φορτώνονται οι ετικέτες στον εκτυπωτή και δίνονται οδηγίες σχετικά με 
τον τρόπο που μπορείτε να φορτώσετε καινούργιες ετικέτες όταν είναι 
απαραίτητο. 

 
Αν το ρολό ετικετών παραμείνει στον εκτυπωτή για πολλές ώρες χωρίς να γίνει 
εκτύπωση, η ετικέτα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κεφαλή εκτύπωσης 
μπορεί να διπλωθεί τόσο ώστε να μπλοκάρει κατά την εκτύπωση. Για να 
βεβαιωθεί ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος, ο χειριστής πρέπει να πιέσει το κουμπί 
Εκτύπωσης (Print) στο παράθυρο του Ελέγχου Εκκίνησης για να εκτυπώσει μια 
δοκιμαστική ετικέτα. Η δοκιμαστική ετικέτα πρέπει να αφαιρεθεί. 

 

 
 

6.4.10 Δοκιμαστική Λειτουργία 
 

Το λογισμικό διαθέτει μια λειτουργία που ονομάζεται Δοκιμαστική Λειτουργία και 
επιτρέπει στη μονάδα να λειτουργήσει για έναν  δειγμάτων χωρίς Έξυπνη Κάρτα. 
 

 
Για να ενεργοποιηθεί η Δοκιμαστική Λειτουργία, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
έναρξη μιας νέας ανάλυσης χωρίς να έχει εισαχθεί Έξυπνη Κάρτα. Το σύστημα 
θα εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα. 
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6.4.11 Εισαγωγή Αρχικών Χρήστη μετά από τους Ελέγχους 
Εκκίνησης 

 
Μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων, ενεργοποιείται το κουμπί «Συνέχεια» 
(Continue). Πιέζοντας «Συνέχεια» εμφανίζεται ένα παράθυρο με αριθμητικό 
πληκτρολόγιο για την εισαγωγή του PIN (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης) του 
χρήστη που ολοκλήρωσε τη Λίστα Ελέγχου Εκκίνησης. 

 
 
 

 
6.5 Επεξεργασία Δειγμάτων 

 
6.5.1  Κανονική Λειτουργία 

 
Μετά την ολοκλήρωση της Λίστας Ελέγχου Εκκίνησης και την εισαγωγή του PIN 
του χρήστη, η μονάδα θα αναλύσει τα δείγματα χωρίς περαιτέρω ενέργειες εκ 
μέρους του χρήστη, εκτός αν συμβεί κάτι από τα παρακάτω: 

 
  Πιέσετε το κουμπί Παύσης (Pause) ή Διακοπής (Stop). 

  Αδειάσει η βάση ρυγχών πιπετών. 

  Αδειάσει η στοίβα αντικειμενοφόρων πλακών μικροσκοπίου. 

  Δεν έχει φορτωθεί βάση χρώσης. 

  Δεν γίνεται ανάγνωση της ετικέτας ραβδοκώδικα στους σωλήνες ή στις 

αντικειμενοφόρους πλάκες. 

  Υπάρξει κάποια προειδοποίηση ή ειδοποίηση σφάλματος. Ανατρέξτε στην 
ενότητα Αντιμετώπισης προβλημάτων του παρόντος εγχειριδίου για 
πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα και τις προειδοποιήσεις. 

 
Η μονάδα λειτουργεί με δύο υποσυστήματα. Το πρώτο υποσύστημα είναι ο άνω 
ρομποτικός βραχίονας που χειρίζεται τις λειτουργίες των πιπετών και της 
ανάγνωσης ραβδοκώδικα. Το δεύτερο υποσύστημα είναι ο χειρισμός 
αντικειμενοφόρων πλακών, που χειρίζεται την τοποθέτηση ετικετών στις 
αντικειμενοφόρους πλάκες, την τροφοδοσία αντικειμενοφόρων πλακών και την 
περιστροφή της βάσης αντικειμενοφόρων πλακών. Τα δύο υποσυστήματα 
λειτουργούν παράλληλα, έως ότου απαιτηθεί «συνεργασία» του ενός 
υποσυστήματος με το άλλο. Η γενική ακολουθία των βημάτων της λειτουργίας 
είναι η εξής: 
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Υποσύστημα Ρομποτικού Βραχίονα 

  Διανομή GluCyte™ σε όλους τους δευτερεύοντες σωλήνες 
(πραγματοποιείται μία φορά στην αρχή της ανάλυσης του δείγματος). 

  Ανάγνωση του ραβδοκώδικα του κύριου σωλήνα. 

  Αποστολή ραβδοκώδικα στο Υποσύστημα Χειρισμού Αντικειμενοφόρων 

Πλακών. 

  Ανίχνευση της στάθμης του ιζήματος. 

  Διανομή νερού για την αραίωση του δείγματος στον κύριο σωλήνα.* 

  Ανάμειξη του δείγματος με νερό στον κύριο σωλήνα.* 

  Μεταφορά του δείγματος στον δευτερεύοντα σωλήνα.* 

  Ανάμειξη του δείγματος με GluCyte™ στον δευτερεύοντα σωλήνα.* 

  Αναρρόφηση του αραιωμένου δείγματος από τον δευτερεύοντα σωλήνα.* 

  Διανομή του δείγματος στην αντικειμενοφόρο πλάκα. 

  Ανάγνωση του ραβδοκώδικα της αντικειμενοφόρου πλάκας μικροσκοπίου 

για επαλήθευση της ταύτισης με τον σωλήνα. 

  Ειδοποίηση του Υποσυστήματος Χειρισμού Αντικειμενοφόρων Πλακών 

ώστε να φορτωθεί η αντικειμενοφόρος πλάκα στη βάση. 

  Επανάληψη των παραπάνω βημάτων για κάθε δείγμα. 

 
Υποσύστημα Χειρισμού Αντικειμενοφόρων Πλακών 

  Τροφοδότηση με μία αντικειμενοφόρο πλάκα από το κάτω μέρος της 
στοίβας των αντικειμενοφόρων πλακών. 

  Αναμονή αποστολής του ραβδοκώδικα από το Υποσύστημα Ρομποτικού 

Βραχίονα. 

  Εκτύπωση του ραβδοκώδικα και τοποθέτησή του στην αντικειμενοφόρο 

πλάκα. 

  Αναμονή διανομής του δείγματος στην αντικειμενοφόρο πλάκα από το 

Υποσύστημα Ρομποτικού Βραχίονα. 

  Φόρτωση της αντικειμενοφόρου πλάκας στη βάση χρώσης. 

  Επανάληψη των παραπάνω βημάτων για κάθε δείγμα. 

  Μετά από το τελευταίο δείγμα, περιστροφή της βάσης χρώσης στον 

σταθμό ξήρανσης.. 
 
 

*Όταν ανιχνεύεται ένα εξαιρετικά μικρό δείγμα, το βήμα της αραίωσης με νερό 

παρακάμπτεται.  Αντ' αυτού, ο ρομποτικός βραχίονας μεταφέρει GluCyte™ από 

τον δευτερεύοντα σωλήνα στον κύριο σωλήνα όπου αναμειγνύεται με το δείγμα.  

Τότε, το δείγμα μεταφέρεται απευθείας από τον κύριο σωλήνα στην 

αντικειμενοφόρο πλάκα. 

 

 
6.5.2  Πληροφορίες Χρόνου Ξήρανσης 

 
Οι αντικειμενοφόρες πλάκες δεν πρέπει να αφαιρεθούν από το σύστημα μέχρι να 
στεγνώσουν, ώστε να διασφαλιστεί ότι το δείγμα παραμένει στην περιοχή 
απόθεσης. Στην κύρια οθόνη υπάρχει χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης που 
βοηθά τον χρήστη να καθορίσει πότε μπορεί να αφαιρεθεί μια βάση 
αντικειμενοφόρων πλακών. Όταν το χρονόμετρο φτάσει στο μηδέν, οι 
αντικειμενοφόρες πλάκες στη σωστή θέση της περιστρεφόμενης τράπεζας πρέπει 
να είναι στεγνές. Πριν από την αφαίρεση μιας βάσης με αντικειμενοφόρους 
πλάκες, ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει οπτικό έλεγχο για να βεβαιωθεί 
ότι το ίζημα του δείγματος έχει ξηρανθεί. 

 
Το σύστημα χρησιμοποιεί έναν ανεμιστήρα που διοχετεύει αέρα στην επιφάνεια 
της αντικειμενοφόρου πλάκας για να επιταχύνει την ξήρανση του διαλύματος του 
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δείγματος επάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα μικροσκοπίου. Ο χρόνος 
ξήρανσης επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. 

 

Η ξήρανση κανονικά διαρκεί από 20 έως 30 λεπτά, ωστόσο, κάτω από ορισμένες 
συνθήκες μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 30 λεπτά. Καθώς οι συνθήκες 
του περιβάλλοντος ενδέχεται να διαφέρουν σε κάθε εργαστήριο, το σύστημα 
επιτρέπει την αλλαγή του αναμενόμενου ή του προεπιλεγμένου χρόνου ξήρανσης 
(Βλέπε παρακάτω την ανάλυση των Βοηθητικών Λειτουργιών για τη ρύθμιση του 
χρόνου ξήρανσης). 

 
Κατά την ανάλυση μιας γεμάτης βάσης 20 δειγμάτων, ο χρόνος που χρειάζεται 
για την πλήρωση της βάσης χρώσης στη θέση Επεξεργασίας (Process) 
υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι οι αντικειμενοφόρες πλάκες στη θέση 
Ξήρανσης (Drying) θα πρέπει να στεγνώσουν προτού να είναι έτοιμη να 
περιστραφεί προς τα εμπρός η βάση στη θέση Επεξεργασίας. Ωστόσο, κατά την 
επεξεργασία λιγότερων από 20 δειγμάτων, η βάση στη θέση Επεξεργασίας 
ενδέχεται να είναι πλήρης προτού στεγνώσουν εντελώς οι αντικειμενοφόρες 
πλάκες στη θέση Ξήρανσης. Το σύστημα δεν θα περιστρέψει αυτόματα την 
τράπεζα έως ότου το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης φτάσει στο μηδέν. Θα 
αναδυθεί ένα παράθυρο όσο απομένει χρόνος στο χρονόμετρο που επιτρέπει 
στον χρήστη να παρακάμψει το χρονόμετρο ώστε να μπορέσει να περιστραφεί η 
βάση. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο χρήστης παρακάμψει το Χρονόμετρο Ξήρανσης, θα 
πρέπει να ακολουθήσει κάποια βήματα για να διασφαλίσει ότι οι 
αντικειμενοφόρες πλάκες θα στεγνώσουν σε οριζόντια θέση. Σημειώστε ότι 
χωρίς τη διοχέτευση αέρα στις αντικειμενοφόρους πλάκες, η ξήρανση θα 
διαρκέσει περισσότερο χρόνο. 

 

 
 

6.5.3  Κουμπί Παύσης 
 

Μπορείτε να πιέσετε ανά πάσα στιγμή το κουμπί Παύσης ενώ η συσκευή είναι σε 
λειτουργία για να διακόψετε προσωρινά την κίνηση του συστήματος. Όλες οι 
πληροφορίες του δείγματος και η κατάσταση του συστήματος διατηρούνται, ώστε 
η συσκευή να είναι έτοιμη για λειτουργία. Κάποιες κινήσεις του συστήματος 
μπορεί να συνεχιστούν για λίγο αφού πιέσετε το κουμπί Παύσης. Αυτό συμβαίνει 
ώστε η συσκευή να έρθει σε μια ελεγχόμενη θέση παύσης και να είναι έτοιμη για 
επανεκκίνηση. 

 

Προσοχή: Αφού πιέσει το κουμπί Παύσης, ο χρήστης θα 
πρέπει να περιμένει να σταματήσουν όλες οι κινήσεις προτού 
έρθει σε επαφή με τη συσκευή. 

 
Κατά την παύση, το κουμπί Παύσης μετατρέπεται σε κουμπί Συνέχειας. Όταν ο 
χρήστης είναι έτοιμος να επιτρέψει τη συνέχιση της επεξεργασίας, πρέπει να 
πατήσει το κουμπί Συνέχειας. Το σύστημα ενδέχεται να προβεί σε κάποια 
προετοιμασία ορισμένων κινητήρων και στη συνέχεια θα ξεκινήσει αυτόματα την 
επεξεργασία των δειγμάτων από το σημείο που σταμάτησε. 

 
Κατά την παύση, ενεργοποιείται το κουμπί Βοηθητικών Λειτουργιών στην κύρια 
οθόνη. Δείτε την παρακάτω ενότητα για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες 
που είναι διαθέσιμες στις Βοηθητικές Λειτουργίες. 
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6.5.4  Κουμπί Διακοπής (STOP) 
 

Το κουμπί STOP πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η ανάλυση πρόκειται να 
τερματιστεί ή πρέπει να διακοπεί αμέσως λόγω κάποιας μη ελεγχόμενης 
κατάστασης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιείται το 
κουμπί PAUSE όταν ο χρήστης πρέπει να διακόψει τη λειτουργία. 

 
Το κουμπί STOP προκαλεί την άμεση διακοπή κάθε κίνησης. Αυτό μπορεί να 
αφήσει κάποιους κινητήρες σε μη ελεγχόμενες θέσεις. Θα εμφανιστεί ένα 
παράθυρο που ρωτάει τον χρήστη εάν επιθυμεί να τερματίσει την ανάλυση ή να 
επιτρέψει τη συνέχιση της επεξεργασίας. Αν γίνει επανεκκίνηση του συστήματος 
αφού πιεστεί το κουμπί STOP, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι το δείγμα θα 
μεταφερθεί σωστά στην αντικειμενοφόρο πλάκα χωρίς να προκληθεί επιμόλυνση 
μεταξύ των δειγμάτων. 

 

Αν η ανάλυση τερματιστεί, όλα τα εναπομείναντα δείγματα δεν θα ολοκληρωθούν. 
Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει την αφαίρεση και την επεξεργασία των 
δειγμάτων που δεν ολοκληρώθηκαν σε νέα ανάλυση. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν τερματιστεί μια ανάλυση ενώ υπάρχει ρύγχος πιπέτας στον 
ανιχνευτή, ο χρήστης πρέπει να αφαιρέσει το ρύγχος της πιπέτας 
χειροκίνητα. Για την αφαίρεση, ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει χαρτί 
κάτω από το ρύγχος ενώ το τραβά από τον ανιχνευτή. Το χαρτί πρέπει να 
τοποθετηθεί για να απορροφήσει τυχόν υγρό που ενδέχεται να υπάρχει στο 
ρύγχος. Το ρύγχος πρέπει να απορριφθεί σε δοχείο βιολογικά επικίνδυνων 
αποβλήτων. 

 

 
 

6.5.5  Φόρτωση του Συστήματος κατά τη διάρκεια Ανάλυσης 
 

Το σύστημα κανονικά φορτώνεται στην αρχή κάθε ανάλυσης κατά την εκτέλεση 
των Ελέγχων Εκκίνησης. Κατά τη λειτουργία, η μονάδα ελέγχει την κατάσταση 
των ρυγχών πιπετών, του GluCyte™ και των αντικειμενοφόρων πλακών 
μικροσκοπίου. Επίσης, ελέγχει έμμεσα την κατάσταση των ετικετών 
ραβδοκώδικα, επαληθεύοντας εάν η εκτυπωμένη ετικέτα είναι τοποθετημένη στην 
αντικειμενοφόρο πλάκα. Αν κάποια από αυτά τα στοιχεία χρειάζονται 
αναπλήρωση κατά τη διάρκεια της ανάλυσης κάποιου δείγματος, η μονάδα θα 
τεθεί σε παύση και θα ζητήσει από τον χρήστη να προβεί σε κάποια ενέργεια. Ο 
χρήστης μπορεί επίσης να θέσει σε παύση τη μονάδα για να αναπληρώσει 
κάποια στοιχεία προτού χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν. Για να φορτώσει στοιχεία 
στη μονάδα, ο χρήστης πρέπει πρώτα να θέσει το σύστημα σε παύση. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην προσπαθήσετε να φορτώσετε τη μονάδα ενώ βρίσκεται σε 
λειτουργία. Η φόρτωση της μονάδας ενώ βρίσκεται σε κίνηση ενδέχεται να 
προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού, ενώ αν κάποιο τράνταγμα μετακινήσει 
τη μονάδα από τη θέση της, ενδέχεται να προκληθεί επιμόλυνση των 
δειγμάτων. 

 
Κατά την παύση του συστήματος, ενεργοποιείται το κουμπί Βοηθητικών 
Λειτουργιών, επιτρέποντας στον χρήστη να προσπελάσει ορισμένες λειτουργίες. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα Βοηθητικές Λειτουργίες. 

 

 
 

6.5.6  Ολοκλήρωση Ανάλυσης και Εκκένωση Συστήματος 
 

Μετά την ολοκλήρωση μιας ανάλυσης, η μονάδα θα περιστρέψει τη βάση χρώσης 
που μόλις φορτώθηκε στη θέση ξήρανσης. Αν υπήρχε βάση χρώσης στη θέση 
ξήρανσης από την προηγούμενη ανάλυση, τώρα θα βρίσκεται στη θέση 
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εκκένωσης. Θα εμφανιστεί τότε ένα παράθυρο που ειδοποιεί τον χρήστη ότι η 
ανάλυση έχει ολοκληρωθεί. 

 
Σε αυτό το σημείο, μπορεί να αφαιρεθεί η βάση σωλήνων και να αφαιρεθεί η 
βάση χρώσης που βρίσκεται στη θέση εκκένωσης. Σημειώστε ότι η βάση χρώσης 
που περιστράφηκε στη θέση ξήρανσης των αντικειμενοφόρων πλακών δεν 
πρέπει να αφαιρεθεί από το σύστημα έως ότου στεγνώσουν οι αντικειμενοφόρες 
πλάκες. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αφαίρεση μιας Βάσης Χρώσης Αντικειμενοφόρων Πλακών 
από τη μονάδα προτού στεγνώσουν οι αντικειμενοφόρες πλάκες μπορεί να 
προκαλέσει μη ολοκληρωμένη ξήρανση του ιζήματος του δείγματος. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε διαφυγή του δείγματος από την κανονική περιοχή 
απόθεσης. 

 
Το παράθυρο που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης παρέχει στον 
χρήστη την επιλογή να ξεκινήσει μία καινούργια ανάλυση ή να διακόψει την 
επεξεργασία των δειγμάτων. Αν ξεκινήσει καινούργια ανάλυση, θα εμφανιστεί το 
παράθυρο της Λίστας Ελέγχου Εκκίνησης. Αν πιέσετε το κουμπί Διακοπής 
Επεξεργασίας, το μηχάνημα θα πρέπει να επαναφέρει στις αρχικές θέσεις και να 
προετοιμάσει όλους τους κινητήρες πριν από την επεξεργασία περισσότερων 
δειγμάτων. 

 

 

6.6 Βοηθητικές Λειτουργίες Συστήματος 
 

Το κουμπί των Βοηθητικών Λειτουργιών στην κύρια οθόνη επιτρέπει την 
πρόσβαση σε ένα μενού Βοηθητικών Λειτουργιών ενώ το σύστημα δεν βρίσκεται 
σε λειτουργία ή ενώ το σύστημα έχει τεθεί σε παύση κατά τη διάρκεια μιας 
ανάλυσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6-12 
 

Η πρόσβαση στους Ελέγχους Συστήματος (System Checks), τους Χειροκίνητους 
Ελέγχους (Manual Controls) και τις λειτουργίες Ρύθμισης και Βαθμονόμησης 
(Setup and Calibration) δεν επιτρέπεται όταν το σύστημα επεξεργάζεται δείγματα. 

 
Για την πρόσβαση στους Χειροκίνητους Ελέγχους και στις λειτουργίες Ρύθμισης 
και Βαθμονόμησης πρέπει να εισαχθεί ένας έγκυρος αριθμός PIN επιπέδου 
Συντήρησης (Maintenance) ή Εποπτείας (Supervisor). 
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6.6.1  Βοηθητικές Λειτουργίες – Ενημέρωση Βάσης Ρυγχών Πιπετών 
(Pipette Tip Rack Update) 

 
Πιέζοντας το κουμπί Ενημέρωσης Βάσης Ρυγχών Πιπετών εμφανίζεται ένα 
παράθυρο που επιτρέπει στον χρήστη να προσθέσει ή να αφαιρέσει ρύγχη από 
ένα κουτί βάσης ρυγχών. Επιτρέπει επίσης στον χρήστη να εγκαταστήσει ένα 
καινούργιο, πλήρως φορτωμένο κουτί. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι το 
γράφημα στην οθόνη ταυτίζεται με την πραγματική διαμόρφωση του φορτίου της 
βάσης ρυγχών στο μηχάνημα. 

 
Ο ρομποτικός βραχίονας συλλέγει ρύγχη ξεκινώντας από την πίσω δεξιά θέση και 
δουλεύει από τα δεξιά προς τα αριστερά και στη συνέχεια από πίσω προς τα 
εμπρός. Το γράφημα στην οθόνη προσθέτει και αφαιρεί ρύγχη σύμφωνα με τη 
σειρά που χρησιμοποιεί το σύστημα. 

 

 
 

6.6.2  Βοηθητικές Λειτουργίες – Πλήρωση Γραμμής Υγρού (Prime 
Fluid Line) 

 
Πλήρωση της γραμμής υγρού γίνεται κάθε φορά που πραγματοποιείται εκκίνηση 
του λογισμικού. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει πλήρωση του συστήματος κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας, αν συμβεί κάτι που προκαλεί την είσοδο αέρα στη 
γραμμή υγρού (δηλ., αν εξαντληθεί το υγρό στα δοχεία). 

 

 

6.6.3  Βοηθητικές Λειτουργίες – Εκτύπωση Ετικέτας Ραβδοκώδικα 
(Print Barcode Label) 

 
Αν τελειώσουν οι ετικέτες του εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το 
μηχάνημα μπορεί να τεθεί σε παύση και να φορτωθούν καινούργιες ετικέτες.  
Ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ για οδηγίες σχετικά με τη φόρτωση καινούργιων 
ετικετών. Μετά τη φόρτωση των ετικετών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κουμπί 
Εκτύπωσης Ετικέτας Ραβδοκώδικα για την εκτύπωση πολλών δοκιμαστικών 
ετικετών, ώστε να γίνει επαλήθευση της σωστής λειτουργίας. 

 
Αυτό το κουμπί μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επανεκτύπωση μιας 
ετικέτας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αν είναι απαραίτητο. 

 

 
 

6.6.4 Βοηθητικές Λειτουργίες – Ανάγνωση Ραβδοκώδικα (Read 
Barcode) 

 
Το κουμπί Ανάγνωσης Ραβδοκώδικα επιτρέπει στον χρήστη να εκτελέσει σάρωση 
ενός ραβδοκώδικα που έχει τοποθετηθεί μπροστά από τον σαρωτή. Εμφανίζεται 
ο αριθμός που σαρώθηκε. 

 

 
 

6.6.5 Βοηθητικές Λειτουργίες – Μηχανισμός Ανάγνωσης Έξυπνης 
Κάρτας (Smart Card Reader) 

 
Πιέζοντας το κουμπί του Μηχανισμού Ανάγνωσης Έξυπνης Κάρτας εμφανίζεται 
ένα παράθυρο που δείχνει την κατάσταση της Έξυπνης Κάρτας που έχει 
φορτωθεί στον Μηχανισμό Ανάγνωσης.  
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6.6.6 Βοηθητικές Λειτουργίες – Χειριστήρια Ανεμιστήρα (Fan 
Controls) 

 
Ο ανεμιστήρας ξήρανσης αντικειμενοφόρων πλακών μπορεί να ενεργοποιηθεί ή 
να απενεργοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας. Σημειώστε ότι χωρίς 
τον ανεμιστήρα θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ξήρανση των 
δειγμάτων. Αν ο ανεμιστήρας έχει απενεργοποιηθεί, το σύστημα τον 
επανενεργοποιεί αυτόματα κατά την επεξεργασία κάθε νέου δείγματος. 

 

 
 

6.6.7 Βοηθητικές Λειτουργίες – Έλεγχοι Συστήματος (System 
Checks) 

 
Η λειτουργία των Ελέγχων Συστήματος είναι προσπελάσιμη μόνο εάν το σύστημα 
δεν πραγματοποιεί ανάλυση δειγμάτων. Δεν είναι προσπελάσιμη αν το σύστημα 
έχει τεθεί σε παύση. Πιέζοντας αυτό το κουμπί, εμφανίζεται το μενού Ελέγχων 
Συστήματος που φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 
Εικόνα 6-13 

 
Κάθε επιλογή στο μενού επιτρέπει στον χρήστη να εκτελέσει μια σύντομη 
ακολουθία δοκιμής η οποία χρησιμοποιεί τις τιμές βαθμονόμησης που είναι 
αποθηκευμένες στο αρχείο διαμόρφωσης του συστήματος. Οι ακολουθίες δοκιμής 
επιτρέπουν στον χρήστη ή στο προσωπικό συντήρησης να ελέγξει τη λειτουργία 
του συστήματος ή βοηθούν στην επαλήθευση της σωστής διεξαγωγής μιας 
λειτουργίας. Κάποιοι από αυτούς του ελέγχους διεξάγονται επίσης σε συνδυασμό 
με περιοδικές εργασίες συντήρησης. 
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Σημειώστε ότι δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στις παραμέτρους του συστήματος 
ή στις τιμές βαθμονόμησης από το μενού των Ελέγχων Συστήματος. Αν 
απαιτούνται αλλαγές σε κάποιες τιμές, πρέπει να επικοινωνήσετε με το 
προσωπικό συντήρησης. 

 

 
 

6.6.8 Βοηθητικές Λειτουργίες – Χειροκίνητοι Έλεγχοι (Manual 
Controls) 

 
Η λειτουργία των Χειροκίνητων Ελέγχων είναι προσπελάσιμη μόνο εάν το 
σύστημα δεν πραγματοποιεί ανάλυση δειγμάτων. Η πρόσβαση στους 
Χειροκίνητους Ελέγχους είναι δυνατή μόνο για το εκπαιδευμένο προσωπικό 
συντήρησης με την εισαγωγή ενός PIN επιπέδου Συντήρησης ή Εποπτείας. 
(Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το μενού παρέχονται στο Εγχειρίδιο Υπηρεσιών.) 

 

 
 

6.6.9 Βοηθητικές Λειτουργίες – Ρύθμιση και Βαθμονόμηση (Setup 
and Calibration) 

 
Το μενού Ρύθμισης και Βαθμονόμησης είναι προσπελάσιμο μόνο εάν το σύστημα 
δεν πραγματοποιεί ανάλυση δειγμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό το μενού είναι 
δυνατή μόνο για το εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης με την εισαγωγή ενός 
PIN επιπέδου Συντήρησης ή Εποπτείας. Αυτό το μενού επιτρέπει την 
πραγματοποίηση αλλαγών στις θέσεις που χρησιμοποιεί το σύστημα για να 
ευθυγραμμιστεί με ορισμένες πολύ σημαντικές θέσεις. (Λεπτομέρειες σχετικά με 
αυτό το μενού παρέχονται στο Εγχειρίδιο Υπηρεσιών.) 

 
 

6.7 Τερματισμός Λειτουργίας Συστήματος 
 

Όταν δεν πρόκειται να γίνει επεξεργασία άλλων δειγμάτων, η λειτουργία του 
λογισμικού μπορεί να τερματιστεί κάνοντας κλικ στο κόκκινο πλαίσιο στην επάνω 
δεξιά γωνία του παράθυρου του λογισμικού. Η λειτουργία του υπολογιστή μπορεί 
να τερματιστεί κανονικά και η πλατφόρμα επεξεργασίας και ο εκτυπωτής του 
CellSolutions 30 μπορούν να απενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή από τους 
διακόπτες τροφοδοσίας τους. 

 
Εάν η μονάδα δεν πρόκειται να λειτουργήσει για περισσότερες από 8 ώρες, 
πρέπει να πραγματοποιείται η ημερήσια συντήρηση που περιγράφεται στην 
ενότητα 8 του παρόντος εγχειριδίου. 
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7.0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Απαιτείται σωστή συντήρηση ώστε η μονάδα να παράγει ποιοτικές αντικειμενοφόρους πλάκες. Η 
συντήρηση διαιρείται σε ημερήσιες, εβδομαδιαίες και εξαμηνιαίες εργασίες συντήρησης. 

 
Η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης πρέπει να σημειώνεται σε ένα αντίγραφο του 
Ημερολογίου Συντήρησης του CellSolutions 30 (Βλέπε τέλος αυτής της ενότητας) ή σε παρόμοιο 
πίνακα. Το άτομο που ολοκληρώνει τη συντήρηση πρέπει να υπογράφει ή να μονογράφει το 
ημερολόγιο. 

 
Για τον καθαρισμό και την απολύμανση των επιφανειών πρέπει να χρησιμοποιείται διάλυμα που 
περιέχει 10% χλωρίνη ή παρόμοιο καθαριστικό. Το καθαριστικό διάλυμα πρέπει να ψεκάζεται σε 
μια πετσέτα, διαποτίζοντάς την ελαφρά. 

 
Προσοχή: Μην ψεκάζετε το καθαριστικό διάλυμα απευθείας επάνω στο μηχάνημα. Ο 
ψεκασμός υγρών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα. Να καθαρίζετε τις 
επιφάνειες μόνο με μια πετσέτα την οποία έχετε ψεκάσει ή διαποτίσει ελαφρά. 

 

7.1 Ημερήσια Συντήρηση 
 

Η ημερήσια συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μετά από κάθε ημέρα λειτουργίας ή 
πριν από τον τερματισμό της λειτουργίας του μηχανήματος για περισσότερες από 8 ώρες. 

 
 Από το μηχάνημα πρέπει να αφαιρούνται ή να εκκενώνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 Αφαιρέστε όλους τους αναλώσιμους σωλήνες φυγόκεντρου (GCK D1) 

 Αφαιρέστε όλους τους αναλώσιμους σωλήνες (55.457) 

 Αφαιρέστε και απορρίψτε όλα τα χρησιμοποιημένα ρύγχη πιπετών 
(GCK D3) σε ένα κατάλληλο δοχείο βιολογικά επικίνδυνων 
αποβλήτων. 

 Καθαρίστε τυχόν λεκέδες που εντοπίζετε με καθαριστικό διάλυμα 
 

 Στη φιάλη του GluCyte™ (GC-100ANE) πρέπει να τοποθετηθεί το πώμα. 
 

 

7.2 Εβδομαδιαία Συντήρηση 
 

Μετά από μία εβδομάδα λειτουργίας ή 40 ώρες χρήσης, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες 
εργασίες συντήρησης. 

 
 Ελέγξτε τη βάση των σωλήνων δείγματος για ενδείξεις έκχυσης. Αν είναι απαραίτητο, 

εμποτίστε την με καθαριστικό διάλυμα ή πλύνετέ την σε πλυντήριο του εμπορίου. 
 

 Ελέγξτε τις επιφάνειες του μηχανήματος για ενδείξεις έκχυσης. Σκουπίστε τυχόν 
σημεία που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με ένα πανί εμποτισμένο με καθαριστικό 
διάλυμα. 

 
Σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιείται πανί ελαφρά διαποτισμένο με καθαριστικό διάλυμα. 
Μην χρησιμοποιείτε φιάλη για να ψεκάσετε το μηχάνημα ή υπερβολικά βρεγμένο πανί 
που στάζει. 

 
 Ελέγξτε τη φιάλη του νερού για τυχόν ενδείξεις μόλυνσης. Αν είναι απαραίτητο, 

καθαρίστε χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα της 
εξαμηνιαίας συντήρησης. 
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 Ελέγξτε τον σωλήνα σύνδεσης με τη φιάλη του νερού για τυχόν ενδείξεις βλάβης και 
αντικαταστήστε τον εάν είναι απαραίτητο. 

 

 Χρησιμοποιήστε ένα πανί χωρίς χνούδι για να καθαρίσετε το κάτω μέρος του 
ανιχνευτή υγρού που πιέζεται στα ρύγχη πιπετών. 

 
 Χρησιμοποιήστε ένα πανί χωρίς χνούδι για να καθαρίσετε την κεκλιμένη επιφάνεια 

μπροστά από τους δύο αισθητήρες εντοπισμού αντικειμενοφόρων πλακών στην 
πλατφόρμα ανύψωσης αντικειμενοφόρων πλακών. 

 
 Σκουπίστε τον Αγωγό Απόρριψης Ρυγχών με ένα πανί διαποτισμένο με καθαριστικό 
 διάλυμα. 

 
 

 
7.3 Εξαμηνιαία Συντήρηση 

 
Εκτελέστε τις παρακάτω εργασίες συντήρησης μετά από κάθε 6 μήνες λειτουργίας: 

 
 Ξεπλύνετε τη φιάλη νερού με διάλυμα που περιέχει 5% χλωρίνη. Μετά από το 

διάλυμα χλωρίνης, ξεπλύνετε τη φιάλη τουλάχιστον 3 φορές με ζεστό νερό βρύσης. 
Έπειτα ξεπλύνετε μία φορά με απιονισμένο νερό. 

 
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη του νερού έχει ξεπλυθεί καλά. Αν παραμείνει χλωρίνη 
μέσα στη φιάλη, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην αντλία. 

 
 Ελέγξτε τη σωλήνωση και τα εξαρτήματα για ενδείξεις βλάβης ή διαρροής. 

  Ελέγξτε τον σωλήνα σύνδεσης της φιάλης νερού με την είσοδο της 
αντλίας υγρού για βλάβες. 

  Ελέγξτε τα εξαρτήματα εισόδου και εξόδου προς την αντλία υγρού για 
ενδείξεις διαρροής. 

  Αφαιρέστε το αριστερό κάλυμμα του ρομποτικού βραχίονα, ώστε να 
μπορείτε να ελέγξετε τη σωλήνωση του ανιχνευτή υγρού. 

  Ελέγξτε τα εξαρτήματα και τη σωλήνωση ανάμεσα στην αντλία 
πιπετών και τον ανιχνευτή υγρού για ενδείξεις βλάβης ή διαρροής. 

  Εάν παρατηρηθεί βλάβη ή διαρροή, επικοινωνήστε με το προσωπικό 
Υποστήριξης Συντήρησης για να αναφέρετε το πρόβλημα. 

  Τοποθετήστε το κάλυμμα που αφαιρέσατε σε προηγούμενο βήμα. 
 

 Πραγματοποιήστε έλεγχο της βαθμονόμησης της αντλίας νερού ως εξής: 
 

  Πιέστε το κουμπί των Βοηθητικών Λειτουργιών στην κύρια οθόνη και 
επιλέξτε τους Ελέγχους Συστήματος. 

  Επιλέξτε τον Έλεγχο Βαθμονόμησης Αντλίας Νερού (Water Pump 
Calibration Check). 

  Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγχύσετε με την αντλία 
10 ml υγρού σε έναν βαθμονομημένο σωλήνα. 

  Καταγράψτε τον όγκο που διανεμήθηκε πραγματικά. 
  Ελέγξτε εάν οι πραγματικοί όγκοι βρίσκονται μεταξύ 9,5 ml και 10,5 

ml. 
  Αν οι όγκοι βρίσκονται εκτός αυτού του εύρους, σημειώστε τους 

πραγματικούς όγκους και επικοινωνήστε με το προσωπικό 
Υποστήριξης Συντήρησης για να προσαρμόσετε τις τιμές 
βαθμονόμησης του όγκου άντλησης. 

 
 Πραγματοποιήστε έλεγχο της βαθμονόμησης της αντλίας πιπετών ως εξής: 

 
  Πιέστε το κουμπί των Βοηθητικών Λειτουργιών στην κύρια οθόνη και 

επιλέξτε τους Ελέγχους Συστήματος. 
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  Επιλέξτε τον Έλεγχο Βαθμονόμησης Πιπετών (Pipetter Calibration 
Check). 

  Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να τοποθετήσετε ένα ρύγχος 
πιπέτας στον ανιχνευτή υγρού και στη συνέχεια να αναρροφήσετε και 
να διανείμετε υγρό. 

  Ο περιέκτης για την αναρρόφηση υγρού πρέπει να είναι γεμάτος με 
νερό και μπορεί να στηριχθεί με το χέρι ώστε το ρύγχος της πιπέτας 
να εμβυθιστεί στο υγρό κατά 5 έως 15 mm από την επιφάνεια. 

  Το υγρό πρέπει να διανεμηθεί σε έναν βαθμονομημένο σωλήνα με 
ενδείξεις βαθμονόμησης όγκου. 

  Συνολικά, θα πρέπει να μεταφερθούν τουλάχιστον 1.000 μl νερού 
από τον περιέκτη νερού στον βαθμονομημένο σωλήνα. Σημειώστε ότι 
το μενού επιτρέπει τη μεταφορά 250 μl σε μία ακολουθία 
αναρρόφησης/διανομής, επομένως θα χρειαστούν 4 μεταφορές για 
να συγκεντρωθεί ποσότητα 1.000 ul. 

  Ο όγκος που μεταφέρθηκε θα πρέπει να είναι από 950 ul έως 1.050 
ul (+/- 5%). 

  Σημειώστε ότι μεγαλύτεροι όγκοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
βαθμονόμηση. Εάν χρησιμοποιηθούν μεγαλύτεροι όγκοι 
βαθμονόμησης, το αποδεκτό εύρος πρέπει να αποτελεί το +/- 5% του 
συνόλου. 

  Αν οι όγκοι βρίσκονται εκτός αυτού του εύρους τιμών, σημειώστε 
τους πραγματικούς όγκους και επικοινωνήστε με το προσωπικό 
Υποστήριξης Συντήρησης για να γίνει έλεγχος των πιπετών και της 
σωλήνωσης. 

 
 Πραγματοποιήστε έλεγχο της ανίχνευσης της στάθμης του υγρού ως εξής: 

 
  Πιέστε το κουμπί των Βοηθητικών Λειτουργιών στην κύρια οθόνη και 

επιλέξτε τους Ελέγχους Συστήματος. 
  Επιλέξτε τον Έλεγχο Ανίχνευσης Στάθμης Υγρού (Fluid Level 

Detection Check). 
  Εκχύστε περίπου 0,5 ml νερού σε έναν κύριο σωλήνα. Όταν σας 

δοθεί η οδηγία, τοποθετήστε τον σωλήνα στη θέση 20 μιας βάσης 
δειγμάτων και φορτώστε τη βάση στο μηχάνημα. 

  Πιέστε δυνατά ένα ρύγχος πιπέτας στον ανιχνευτή υγρού. 
  Πιέστε το κουμπί Έναρξης Δοκιμής (Begin Test) για να επιτρέψετε 

στο σύστημα να ανιχνεύσει τη στάθμη του υγρού. 
  Το ρύγχος της πιπέτας θα κινηθεί προς τα κάτω ως την επιφάνεια 

του υγρού και θα πρέπει να σταματήσει περίπου 1 mm κάτω από την 
επιφάνεια του υγρού. 

  Ελέγξτε οπτικά εάν το ρύγχος βρίσκεται από 0 έως 2 mm κάτω από 
την επιφάνεια του υγρού. 

  Πιέστε το κουμπί Συνέχεια για να ολοκληρωθεί η δοκιμή. 
  Αν το ρύγχος της πιπέτας βρίσκεται εκτός αυτού του εύρους τιμών, 

επικοινωνήστε με το προσωπικό Υποστήριξης Συντήρησης. 

 
 Καθαρίστε το φίλτρο εισόδου του φυσητήρα (επάνω φις τροφοδοσίας στο πίσω μέρος 
της μονάδας) ως εξής: 

  Ξεκουμπώστε και αφαιρέστε το εξωτερικό περίβλημα του φίλτρου. 
  Αφαιρέστε τα φίλτρα. 
  Καθαρίστε το φίλτρο με αέρα υπό πίεση ή πλύνετέ το με τρεχούμενο 

νερό. Αν χρησιμοποιηθεί νερό, αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει πριν 
το επανατοποθετήσετε. 

  Κρατήστε το φίλτρο στη θέση του και ασφαλίστε ξανά το εξωτερικό 
περίβλημα. 
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Ημερολόγιο Συντήρησης του CellSolutions 30 
 

Έναρξη Περιόδου:   Λήξη Περιόδου:   
 

 

 
Εβδομαδιαία Εβδομάδα 

1 

/ / 

Εβδομάδα 

2 

/ / 

Εβδομάδα 

3 

/ / 

Εβδομάδα 

4 

/ / 

Εβδομάδα 

5 

/ / 

Εβδομάδα 

6 

/ / 

Εβδομάδα 

7 

/ / 

Εβδομάδα 

8 

/ / 

Εβδομάδα 

9 

/ / 

Καθαρισμός βάσεων δειγμάτων          
Έλεγχος για περιστατικά έκχυσης          
Έλεγχος φιάλης νερού και 
σωλήνωσης 

         
Σκούπισμα ανιχνευτή, πλατφόρμας 
και αγωγού απόρριψης 

         
 

 

Εβδομαδιαία Εβδομάδα 

10 

/ / 

Εβδομάδα 

11 

/ / 

Εβδομάδα 

12 

/ / 

Εβδομάδα 

13 

/ / 

Εβδομάδα 

14 

/ / 

Εβδομάδα 

15 

/ / 

Εβδομάδα 

16 

/ / 

Εβδομάδα 

17 

/ / 

Εβδομάδα 

18 

/ / 

Καθαρισμός βάσεων δειγμάτων          
Έλεγχος για περιστατικά έκχυσης          
Έλεγχος φιάλης νερού και 
σωλήνωσης 

         
Σκούπισμα ανιχνευτή, πλατφόρμας 
και αγωγού απόρριψης 

         
 

 

Εβδομαδιαία Εβδομάδα 

19 

/ / 

Εβδομάδα 

20 

/ / 

Εβδομάδα 

21 

/ / 

Εβδομάδα 

22 

/ / 

Εβδομάδα 

23 

/ / 

Εβδομάδα 

24 

/ / 

Εβδομάδα 

25 

/ / 

Εβδομάδα 

26 

/ / 

 

Καθαρισμός βάσεων δειγμάτων          
Έλεγχος για περιστατικά έκχυσης          
Έλεγχος φιάλης νερού και 
σωλήνωσης 

         
Σκούπισμα ανιχνευτή, πλατφόρμας 
και αγωγού απόρριψης 

         
 

Εξαμηνιαία Ημερομηνία Διεξαγωγής ( / / ) 

Καθαρισμός φιάλης νερού  
Έλεγχος εξαρτημάτων σωλήνα υγρού  
Πραγματοποίηση ελέγχου βαθμονόμησης αντλίας 
νερού 

 
Πραγματοποίηση ελέγχου βαθμονόμησης πιπετών  
Πραγματοποίηση ελέγχου ανίχνευσης στάθμης υγρού  
Καθαρισμός φίλτρου εισόδου φυσητήρα  
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8.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να 
προκύψουν κατά τη λειτουργία. Με αυτές τις πληροφορίες, ο χρήστης μπορεί να επιλύσει τα 
περισσότερα προβλήματα. Αν ο χρήστης δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, πρέπει να 
επικοινωνήσει με το προσωπικό Υποστήριξης Συντήρησης. Αν το τοπικό προσωπικό Υποστήριξης 
Συντήρησης δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης της CellSolutions. 

 
Αν απαιτείται Τεχνική Υποστήριξη από τη CellSolutions, ο χρήστης θα πρέπει να αναφέρει τυχόν 
κωδικούς σφάλματος ή ασυνήθιστες συνθήκες, μαζί με το αποτέλεσμα οποιασδήποτε 
αποκατάστασης σφαλμάτων ή προσαρμογής πραγματοποιήθηκε. Για να διευκολυνθεί η ταχύτερη 
επίλυση του προβλήματος, το προσωπικό Τεχνικής Υποστήριξης ενδέχεται επίσης να ζητήσει να 
αποσταλεί με e-mail το Αρχείο Καταγραφής Λειτουργίας ή/και τα Αρχεία Δεδομένων Δειγμάτων. 

 
Η μονάδα εντοπίζει πολλές καταστάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και διακόπτει αυτόματα τη 
λειτουργία αν χρειάζεται επέμβαση του χρήστη. Το μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί με έναν 
Κωδικό Σφάλματος σε ένα παράθυρο που αναδύεται επάνω από το κύριο παράθυρο που είναι σε 
λειτουργία. Αυτό το παράθυρο ενδέχεται επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή 
αιτία του προβλήματος, καθώς και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διόρθωσης του σφάλματος. 

 
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει προβλήματα που ενδέχεται να μην εντοπιστούν από το 
μηχάνημα. Για κάθε πρόβλημα παρέχονται οι πιθανές αιτίες και διορθωτικές ενέργειες. 

 
Πρόβλημα Πιθανή/-ές αιτία/-ες Διορθωτική ενέργεια 

Το κυτταρικό ίζημα 
στην 
αντικειμενοφόρο 
πλάκα είναι πιο 
πυκνό στη μία 
πλευρά. 

Το μηχάνημα δεν είναι σε 
απόλυτα οριζόντια θέση, 
κάνοντας τη στάθμη του 
υγρού υψηλότερη στη μία 
πλευρά κατά την 
ξήρανση. 

Προσαρμόστε τα πόδια του μηχανήματος για να 
φέρετε το μηχάνημα σε απόλυτα οριζόντια θέση. 
Χρησιμοποιήστε την αεροστάθμη στην 
περιστρεφόμενη τράπεζα της Βάσης 
Αντικειμενοφόρων Πλακών. 

Το κυτταρικό ίζημα 
δεν έχει ξηρανθεί 
μετά από 30 έως 40 
λεπτά. 

Δεν λειτουργεί ή 
εμποδίζεται η λειτουργία 
του ανεμιστήρα. 

  Χρησιμοποιήστε τα Χειριστήρια Ανεμιστήρα στο 
μενού Βοηθητικών Λειτουργιών για να 
απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τον 
ανεμιστήρα για να διαπιστώσετε εάν λειτουργεί 
σωστά. 

  Καθαρίστε το φίλτρο εισόδου. 
Όλα τα κυτταρικά 
ιζήματα έχουν την 
τάση να είναι πολύ 
πυκνά (Υψηλή 
Κυτταροβρίθεια). 

Δεν γίνεται σωστή 
περιδίνηση των κύριων 
σωλήνων. 

Βεβαιωθείτε ότι η περιδίνηση των σωλήνων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Δεν λειτουργεί ο 
αισθητήρας πίεσης στη 
γραμμή πιπετών. 

Καλέστε το τμήμα Συντήρησης. 

Γίνεται προσθήκη 
ανεπαρκούς ποσότητας 
νερού. 

  Ο περιέκτης νερού είναι άδειος. Πρέπει να 
γεμίσετε τον περιέκτη και να πραγματοποιήσετε 
πλήρωση του συστήματος. 

  Ο σωλήνας του νερού είναι φραγμένος και 
χρειάζεται έκπλυση ή αντικατάσταση. 

  Υπάρχει αέρας στον σωλήνα του νερού. 
Απαιτείται πλήρωση της γραμμής. 

Γίνεται προσθήκη 
ανεπαρκούς ποσότητας 
GluCyte™. 

  Πραγματοποιήστε έλεγχο της βαθμονόμησης 
στην πιπέτα και καλέστε το προσωπικό 
συντήρησης εάν είναι εκτός βαθμονόμησης. 

  Ελέγξτε αν ο σωλήνας ανάμεσα στην πιπέτα και 
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Πρόβλημα Πιθανή/-ές αιτία/-ες Διορθωτική ενέργεια 
τον ανιχνευτή είναι καλά συνδεδεμένος και αν οι 
γραμμές έχουν μαγκώσει ή υποστεί φθορά. 
Αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο. 

Οι πιπέτες δεν 
μεταφέρουν σωστούς 
όγκους 

  Πραγματοποιήστε έλεγχο της βαθμονόμησης και 
καλέστε το προσωπικό συντήρησης εάν είναι 
εκτός βαθμονόμησης. 

  Ελέγξτε αν ο σωλήνας είναι καλά συνδεδεμένος 
και αν οι γραμμές έχουν μαγκώσει ή υποστεί 
φθορά. Αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο. 

 Κατά τη διανομή στην 
αντικειμενοφόρο πλάκα, 
τα ρύγχη πιπετών 
βρίσκονται πολύ ψηλά και 
δεν επιτρέπουν την 
απαιτούμενη 
αναρρόφηση κάποιας 
ποσότητας δείγματος στο 
τέλος της σχεδίασης του 
μοτίβου. 

Παρατηρήστε εάν τα ρύγχη βρίσκονται περίπου 0,5 
mm επάνω από την αντικειμενοφόρο πλάκα κατά τη 
σχεδίαση του μοτίβου. Αν όχι, επικοινωνήστε με το 
προσωπικό συντήρησης για να προσαρμόσετε τη 
βαθμονόμηση του ύψους. 

Τα κυτταρικά ιζήματα 
έχουν την τάση να 
είναι πολύ ελαφρά 
(Χαμηλή 
Κυτταροβρίθεια). 

Δεν λειτουργεί ο 
αισθητήρας πίεσης στη 
γραμμή πιπετών. 

Επικοινωνήστε με το προσωπικό Συντήρησης. 

Το σύστημα δεν ανιχνεύει 
σωστά το ύψος του 
ιζήματος λόγω 
λανθασμένης 
βαθμονόμησης του ύψους 
ανάμεσα στο ρύγχος της 
πιπέτας και τον σωλήνα 
του δείγματος 

Επικοινωνήστε με το προσωπικό Συντήρησης για να 
γίνει έλεγχος των τιμών βαθμονόμησης του 
ρομποτικού βραχίονα. 

Το αρχικό δείγμα περιείχε 
ανεπαρκή αριθμό 
κυττάρων. 

Ελέγξτε τα δείγματα προτού τα τοποθετήσετε στο 
μηχάνημα για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ορατά 
κύτταρα στον σωλήνα. Επανεξετάστε τη διαδικασία 
μετάγγισης για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
απώλεια κυττάρων κατά τη μετάγγιση. 

Τα κύτταρα 
ξεπλένονται κατά τη 
διάρκεια της 
χρώσης. 

Δεν έγινε προσθήκη 
GluCyte™ στον 
αναλώσιμο σωλήνα ή 
έγινε προσθήκη 
ανεπαρκούς ποσότητας 
GluCyte™. 

  Ελέγξτε αν είναι φραγμένη η σωλήνωση από την 
πιπέτα προς τον ανιχνευτή. 

  Εκτελέστε τη διαδικασία ελέγχου της 

βαθμονόμησης που περιγράφεται στην ενότητα 

Συντήρηση. 

Έγινε διανομή λάθος 
υγρού ή GluCyte™ του 
οποίου η ημερομηνία 
λήξης είχε παρέλθει. 

  Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή εισόδου της αντλίας 
έχει τοποθετηθεί στον σωστό περιέκτη. 

  Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία λήξης του 
GluCyte™ που χρησιμοποιείται δεν έχει 
παρέλθει. 

Χρησιμοποιούνται λάθος 
αντικειμενοφόρες πλάκες 
μικροσκοπίου στη 
μονάδα. 

  Χρησιμοποιείτε μόνο τις αντικειμενοφόρους 
πλάκες που παρέχονται με τα κιτ δοκιμών. 

Συχνά δεν γίνεται 
ανάγνωση του 
ραβδοκώδικα των 
σωλήνων. 

Οι σωλήνες δεν είναι 
τοποθετημένοι με τους 
ραβδοκώδικες 
στραμμένους προς τη 
δεξιά πλευρά. 

  Ανατρέξτε στην ενότητα 6 του εγχειριδίου για 
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή τοποθέτηση 
των σωλήνων στις βάσεις. 

  Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται σωστοί 
σωλήνες και βάσεις. 

Δεν είναι σωστός ο 
προσανατολισμός της 
ετικέτας ραβδοκώδικα 

Οι μαύρες ράβδοι της ετικέτας ραβδοκώδικα πρέπει 
να είναι τοποθετημένες οριζόντια. 
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Πρόβλημα Πιθανή/-ές αιτία/-ες Διορθωτική ενέργεια 
στους σωλήνες. 
Δεν είναι σωστή η θέση 
του ρομποτικού βραχίονα 
κατά την ανάγνωση του 
ραβδοκώδικα. 

Επικοινωνήστε με το προσωπικό Συντήρησης για να 
γίνει έλεγχος των τιμών βαθμονόμησης του 
ρομποτικού βραχίονα. 

Δεν είναι σωστή η 
τοποθέτηση της ετικέτας 
στον σωλήνα. 

Βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες είναι τοποθετημένες με το 
επάνω άκρο σε απόσταση περίπου 1,5 mm από το 
επάνω χείλος του σωλήνα. 

Είναι λερωμένος ο φακός 
του σαρωτή 
ραβδοκώδικα. 

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει 
χνούδι για να καθαρίσετε απαλά τον φακό του 
σαρωτή ραβδοκώδικα. 

Είναι λερωμένος ο 
καθρέφτης του 
μηχανισμού ανάγνωσης 
ραβδοκώδικα. 

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει 
χνούδι για να καθαρίσετε απαλά τους καθρέφτες. 

Συχνά δεν γίνεται 
ανάγνωση 
ραβδοκωδίκων που 
έχουν τοποθετηθεί 
σωστά στην 
αντικειμενοφόρο 
πλάκα. 

Είναι λερωμένος ο φακός 
του σαρωτή 
ραβδοκώδικα. 

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει 
χνούδι για να καθαρίσετε απαλά τον φακό του 
σαρωτή ραβδοκώδικα. 

Ένα δυνατό εξωτερικό 
φως δημιουργεί 
αντανάκλαση στις 
αντικειμενοφόρους 
πλάκες. 

Απομακρύνετε το δυνατό φως από την περιοχή στην 
οποία ο σαρωτής ραβδοκώδικα πραγματοποιεί την 
ανάγνωση των ετικετών των αντικειμενοφόρων 
πλακών. 

Η συλλογή των 
ετικετών 
ραβδοκώδικα από 
τον εκτυπωτή δεν 
είναι συνεχής. 

Το ύψος του εκτυπωτή σε 
σχέση με τον 
αναρροφητήρα είναι εκτός 
ρύθμισης. 

Προσαρμόστε το ύψος και τη θέση του εκτυπωτή 
όπως φαίνεται στο Παράρτημα Φόρτωσης Ετικετών 
Ραβδοκώδικα. 

Υπάρχει συσσωρευμένη 
κολλητική ουσία στην 
κάτω επιφάνεια του 
αναρροφητήρα συλλογής 
ετικετών. 

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό νωπό πανί για να 
καθαρίσετε απαλά την κάτω επιφάνεια του 
αναρροφητήρα. 

Η σωλήνωση ανάμεσα 
στην αντλία κενού και τον 
αναρροφητήρα 
παρουσιάζει βλάβη ή 
διαρροή. 

Αντικαταστήστε τον σωλήνα εάν έχει υποστεί βλάβη. 

Δεν γίνεται σωστά η 
εξαγωγή των 
ετικετών 
ραβδοκώδικα από 
τον εκτυπωτή. 

Είναι λερωμένοι οι 
τροφοδοτικοί κύλινδροι 
του εκτυπωτή. 

Ανοίξτε την κεφαλή εκτύπωσης (Δείτε το Παράρτημα 
Φόρτωσης Ετικετών Ραβδοκώδικα) και καθαρίστε 
τους κυλίνδρους με ένα ελαφρά διαποτισμένο πανί 
που δεν αφήνει χνούδι. 

Το ρολό των ετικετών δεν 
έχει ευθυγραμμιστεί ή 
φορτωθεί σωστά. 

Ανατρέξτε στο Παράρτημα Φόρτωσης Ετικετών 
Ραβδοκώδικα για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή 
φόρτωση. 

Οι ετικέτες 
ραβδοκώδικα δεν 
τοποθετούνται στη 
σωστή θέση στην 
αντικειμενοφόρο 
πλάκα 
μικροσκοπίου. 

Η θέση του εκτυπωτή δεν 
έχει ευθυγραμμιστεί 
σωστά. 

Ανατρέξτε στο Παράρτημα Φόρτωσης Ετικετών 
Ραβδοκώδικα για πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία ευθυγράμμισης. 

Το GluCyte™ δεν 
διανέμεται στον 
αναλώσιμο σωλήνα 

Υπάρχουν φυσαλίδες στη 
φιάλη του GluCyte™ που 
επηρεάζουν την 
ανάγνωση για την 
ανίχνευση της στάθμης. 

Μην ανακινείτε το GluCyte™. Η ανακίνηση μπορεί να 
προκαλέσει τη δημιουργία μεγάλης φυσαλίδας στην 
επιφάνεια του υγρού. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
φυσαλίδες στη φιάλη προτού την τοποθετήσετε στη 
μονάδα. 

Δεν ανιχνεύονται 
σωστά οι 

Η συσσώρευση σκόνης 
στην κεκλιμένη επιφάνεια 

Καθαρίστε την κεκλιμένη επιφάνεια μπροστά από 
τους αισθητήρες σύμφωνα με τις διαδικασίες 
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Πρόβλημα Πιθανή/-ές αιτία/-ες Διορθωτική ενέργεια 
αντικειμενοφόρες 
πλάκες 
μικροσκοπίου στην 
πλατφόρμα 
αντικειμενοφόρων 
πλακών. 

μπροστά από τους δύο 
αισθητήρες εντοπισμού 
αντικειμενοφόρων 
πλακών προκαλεί τη 
λανθασμένη ανάγνωση 
της θέσης της 
αντικειμενοφόρου πλάκας 
από τους αισθητήρες. 

εβδομαδιαίας συντήρησης. 

 



Γλωσσάριο Όρων 
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Παράρτημα A 
 

Γλωσσάριο Όρων 
 
 

Ο παρακάτω κατάλογος παρέχει ορισμούς για κάποιους όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
εγχειρίδιο. 

 

Όρος Ορισμός/Περιγραφή 

Γυναικολογικό   

 

Αναφέρεται σε δείγμα που έχει συλλεχθεί από γυναικείο τράχηλο.  
Συντομογραφία: GYN.  Ο όρος «δείγμα non-GYN» αναφέρεται σε όλα τα 
άλλα μη τραχηλικά δείγματα. 

Ρύγχος αυτόματης 
πιπέτας (αναλώσιμο) 

Πλαστική πιπέτα που προσαρμόζεται σε έναν ανιχνευτή ο οποίος συνδέεται 
με την αντλία αναρρόφησης και εκρόφησης με πιπέτα. Χρησιμοποιείται για 
την αναρρόφηση και τη διανομή υγρών. Μίας χρήσης. (GCK D3, στο Κιτ 
GCK 500-A) 

Σαρωτής 
Ραβδοκώδικα 

Οπτική συσκευή για την ανίχνευση του κώδικα που είναι ενσωματωμένος 
στο σύμβολο του ραβδοκώδικα. 

Κυτταροβρίθεια Πυκνότητα κυττάρων στην αντικειμενοφόρο πλάκα (αριθμός κυττάρων ανά 
τετραγωνικό mm). 

Φυγόκεντρος Συσκευή που χρησιμοποιεί τη φυγόκεντρο δύναμη για να κάνει τα κύτταρα 
ενός διαλύματος να συγκεντρωθούν και να συσσωματωθούν στο κάτω μέρος 
του σωλήνα. 

Μετάγγιση Έκχυση του υπερκειμένου υγρού από έναν σωλήνα. 

Αναλώσιμοι σωλήνες 
φυγόκεντρου 

Κωνικοί σωλήνες φυγόκεντρου των 15 ml που χρησιμοποιούνται κατά την 
επεξεργασία ενός δείγματος στη μονάδα (GCK D1, στο Κιτ GCK 500-A) 

Αναλώσιμοι σωλήνες Σωλήνες των 5 ml που χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη ενός δείγματος με 
GluCyte™ (55.457, στο Κιτ GCK 500 -A) 

GluCyte™ Υγρό αντιδραστήριο με δομή τύπου πολυμερούς που περικλείει τα κύτταρα 
σε μεμβράνη όταν ξηρανθεί. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Μεθόδου και Οδηγιών 
Χρήσης του GluCyte™ και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του 
GluCyte™ για λεπτομέρειες σχετικά με το αντιδραστήριο GluCyte™. (GC-
100ANE, στο Κιτ GCK 500-A) 

Μετακίνηση στην 
αρχική θέση 

Αναφέρεται στη διαδικασία που εφαρμόζεται με τη χρήση κινητήρα για τη 
μετακίνηση σε μια γνωστή θέση αισθητήρα ώστε να υπάρχει μια θέση 
αναφοράς για όλες τις κινήσεις. 

Ίζημα Κύτταρα που έχουν συσσωματωθεί στο κάτω μέρος ενός σωλήνα μετά από 
φυγοκέντριση. 

Πλήρωση Διαδικασία έγχυσης υγρού με αντλία στους σωλήνες για την εξαγωγή του 
αέρα από τη σωλήνωση. 



Γλωσσάριο Όρων 
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Ετικέτες ανθεκτικές 
στη χρώση 

 

Ειδικά σχεδιασμένες ετικέτες για ραβδοκώδικα, που είναι ανθεκτικές στη 
διαδικασία χρώσης και δεν αποχρωματίζονται ή αποκολλώνται. (GCK D5, 
στο Κιτ GCK 500-A) 

Αναμείκτης 
περιδίνησης 

Αναφέρεται σε μια συσκευή που αναμειγνύει ή ανακινεί διαλύματα σε 
δοκιμαστικούς σωλήνες ή βάσεις φυγοκέντρισης. 

Άξονας X Αναφέρεται στην κατεύθυνση μιας κίνησης σε οριζόντιο επίπεδο από τα 
αριστερά προς τα δεξιά. 

Άξονας Y Αναφέρεται στην κατεύθυνση μιας κίνησης σε οριζόντιο επίπεδο από εμπρός 
προς τα πίσω. 

Άξονας Z Αναφέρεται στην κατακόρυφη κατεύθυνση κίνησης 

 



Γλωσσάριο Συμβόλων 

Εγχειρίδιο Χειρισμού του CellSolutions 30 CS-OP-30EL Αναθ. 03 B-1 

 

 

 

Παράρτημα B 
 

Γλωσσάριο Συμβόλων 
 

 
 
 

Ο παρακάτω κατάλογος παρέχει ορισμούς για τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο 
παρόν εγχειρίδιο και σε συνδυασμό με τη συσκευή. 

 

 
 

Σύμβολο Ορισμός/Περιγραφή 

 

Σήμα συμμόρφωσης προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 

Ενδεχόμενη ύπαρξη βιολογικού κινδύνου. Θα πρέπει να τηρηθεί η 
Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική. 

 

Επικίνδυνη τάση. Η επαφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή 
έγκαυμα. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν 
από οποιαδήποτε επισκευή. 

 

Κατασκευαστής. 

 

Ημερομηνία κατασκευής. 

 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Προσοχή, ανατρέξτε στα συνοδευτικά έγγραφα. Χρησιμοποιείται δίπλα 
στην μπροστινή λυχνία ένδειξης για να υποδείξει ότι απαιτείται 
προσοχή κατά τη λειτουργία. 

 

Εικονίδιο δίπλα στη λυχνία ένδειξης που δείχνει ότι η μονάδα είναι σε 
λειτουργία. 

 

Εικονίδιο δίπλα στη λυχνία ένδειξης ενεργοποίησης. 
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Ιατρική συσκευή διάγνωσης In Vitro. 

 

Κωδικός παρτίδας (Αριθμός παρτίδας). 

 

Σειριακός αριθμός. 

 

Χρήση έως (Ημερομηνία λήξης). 

 

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειρισμού για οδηγίες. 

 

Όρια θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στην Ενότητα 2.1 για 
πληροφορίες σχετικά με τα Όρια Θερμοκρασίας. 

 

Ετικέτα επικίνδυνου σημείου που χρησιμοποιείται στο 
μηχάνημα για να προειδοποιήσει τον χρήστη να μένει μακριά 
από τα κινούμενα μέρη για την αποφυγή τραυματισμών. 

 

Σύνδεση προστατευτικής ηλεκτρικής γείωσης στο μηχάνημα. 

 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. 

 

Εικονίδιο στο πίσω μέρος της μονάδας που υποδεικνύει τη 
θύρα USB στην οποία συνδέεται ο υπολογιστής. 

 

Εικονίδιο στο πίσω μέρος της μονάδας που υποδεικνύει τη 
θύρα USB στην οποία συνδέεται ο εκτυπωτής. 
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Παράρτημα Γ 
 

Χειρισμός Ετικετών Εκτυπωτή Ραβδοκώδικα 
 

Γ.1 Αφαίρεση Χρησιμοποιημένης Ταινίας Ετικετών 
 

α. Αφαιρέστε τον δίσκο του κυλίνδρου τυλίγματος γλιστρώντας τον από τον άξονα 
τυλίγματος της ταινίας. Ο δίσκος συγκρατείται στη θέση του με μαγνήτες, επομένως 
μπορείτε απλώς να τον τραβήξετε για να τον αφαιρέσετε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα Γ-1 
 

β. Αν η ταινία ετικετών παραμένει τοποθετημένη και συνεχίζει να τροφοδοτείται στον 
εκτυπωτή, σκίστε την ταινία μεταξύ του εκτυπωτή και του άξονα τυλίγματος της 
ταινίας. 

 
γ. Τραβήξτε τη χρησιμοποιημένη ταινία από τον άξονα. 

 

Γ.2 Φόρτωση Ετικετών στον Εκτυπωτή 
 

α. Σύρετε την ασφάλεια σε κάθε πλευρά της διάταξης της κεφαλής εκτύπωσης προς τα 
πίσω για να ελευθερώσετε την κεφαλή εκτύπωσης. Ανοίξτε την κεφαλή εκτύπωσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα Γ-2 
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β. Αν έχουν παραμείνει ετικέτες στο σύστημα, αφαιρέστε τις. Ανασηκώστε την μπάρα 
αποκόλλησης όπως φαίνεται παρακάτω για να αφαιρέσετε τυχόν ετικέτες που 
διέρχονται από την μπάρα αποκόλλησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα Γ-3 

 
 

γ. Με την κεφαλή εκτύπωσης ανοιχτή, περάστε ένα μικρό τμήμα της ταινίας του ρολού 
ετικετών κάτω από την κεφαλή εκτύπωσης όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
 
 

 

Εικόνα Γ-4 
 
 

δ. Ανασηκώστε τη διάταξη της μπάρας αποκόλλησης όπως φαίνεται παρακάτω 
και περάστε την ταινία πάνω από την μπάρα αποκόλλησης και μέσα από το 
άνοιγμα. 
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Εικόνα Γ-5 
 

ε. Κρατώντας την μπάρα αποκόλλησης ανασηκωμένη, τραβήξτε την ταινία ώστε να 
προεξέχουν περίπου 200 mm (8 ίντσες) ταινίας από τη διάταξη της μπάρας 
αποκόλλησης. Ευθυγραμμίστε την ταινία με τον άξονα επανατύλιξης της ταινίας. 
Όταν η ταινία ευθυγραμμιστεί πλήρως από το ρολό ετικετών ως τον άξονα 
επανατύλιξης, μπορείτε να κατεβάσετε τη διάταξη της μπάρας αποκόλλησης. 

 

 

 
Εικόνα Γ-6 

 
στ. Πιέστε την κεφαλή εκτύπωσης προς τα κάτω ώστε να ασφαλίσουν και οι δύο 

πλευρές. 
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Εικόνα Γ-7 

 

 
 
 

Γ.3 Τοποθέτηση Ταινίας στον Κύλινδρο Τυλίγματος 
 

α. Αφαιρέστε τις πρώτες 4 ή 5 ετικέτες από την ταινία. 
 

β. Στερεώστε την ταινία κάτω από μία περόνη του αφαιρούμενου δίσκου. Γλιστρήστε τις 
περόνες του δίσκου στον άξονα επανατύλιξης με την ταινία να περνάει κάτω από μία από τις 
περόνες και επάνω από την αυλάκωση στον άξονα όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα Γ-8 
 

γ. Γλιστρήστε τον αφαιρούμενο δίσκο στον άξονα μέχρι το τέρμα. Οι μαγνήτες του άξονα θα 
κρατήσουν τον δίσκο στη θέση του. 

 

 
Γ.4 Ευθυγράμμιση του Εκτυπωτή 

 
Δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί ευθυγράμμιση του εκτυπωτή στο πλαίσιο της διαδικασίας αλλαγής του 
ρολού ετικετών. Κανονικά, ευθυγράμμιση πραγματοποιείται μόνο αν δεν γίνεται σωστή συλλογή της 
ετικέτας από τον αναρροφητήρα ή αν η ετικέτα δεν τοποθετείται σωστά στην αντικειμενοφόρο πλάκα 
μικροσκοπίου. 
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Κατά τη ρύθμιση του μηχανήματος από το προσωπικό Συντήρησης, βαθμονομείται και αποθηκεύεται στο 
αρχείο βαθμονόμησης του συστήματος του λογισμικού η θέση συλλογής ετικετών από τον αναρροφητήρα. 
Η παρακάτω διαδικασία δείχνει πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση του εκτυπωτή ώστε να 
τροφοδοτούνται ετικέτες στη βαθμονομημένη θέση συλλογής του αναρροφητήρα. 

 

 

α. Η θέση του εκτυπωτή προσαρμόζεται με 4 σπειροειδείς ράβδους όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. Οι δύο κάθετες σπειροειδείς ράβδοι ρυθμίζουν το ύψος του εκτυπωτή, 
καθώς και την κλίση ή την οριζοντίωσή του. Κατά την προσαρμογή του εκτυπωτή, χαλαρώστε 
τις πεταλούδες στις σπειροειδείς ράβδους. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα Γ-9 

 
β. Τροφοδοτήστε τουλάχιστον 4 ή 5 ετικέτες από τον εκτυπωτή πιέζοντας το κουμπί FEED στο 

εμπρός μέρος του εκτυπωτή. Με την ενέργεια αυτή διασφαλίζεται ότι η ταινία ετικετών 
οδηγείται στην κεντραρισμένη θέση της. 

 
γ. Πιέστε το κουμπί των Ελέγχων Συστήματος στο μενού Βοηθητικών Λειτουργιών.  Διαλέξτε 

την επιλογή Ευθυγράμμισης Εκτυπωτή και Μεταφοράς Ετικέτας.  Πιέστε το κουμπί για να 
μετακινήσετε τον βραχίονα μεταφοράς ετικέτας στη θέση συλλογής ετικετών.  Αυτό θα σας 
επιτρέψει να παρατηρείτε την ευθυγράμμιση της κάτω επιφάνειας του αναρροφητήρα. 

 
δ. Ρυθμίστε το ύψος του εκτυπωτή περιστρέφοντας τα δύο κουμπιά κατακόρυφης ρύθμισης. Το 

κάτω μέρος του αναρροφητήρα πρέπει να βρίσκεται 0,25 mm έως 0,5  mm επάνω από το 
άκρο της μπάρας αποκόλλησης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Το ίδιο κενό πρέπει 
να υπάρχει και στις δύο πλευρές του αναρροφητήρα. (Σημείωση: Μια αντικειμενοφόρος 
πλάκα έχει πάχος 1mm· έτσι, μπορείτε να υπολογίσετε το κενό χρησιμοποιώντας την 
αντικειμενοφόρο πλάκα ως μετρητή. Το κενό πρέπει να είναι ελαφρώς μικρότερο από το 
πάχος μιας αντικειμενοφόρου πλάκας μικροσκοπίου.) 
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Εικόνα Γ-10 
 

 

ε. Ρυθμίστε τη θέση εμπρός προς πίσω του εκτυπωτή ώστε ο αναρροφητήρας να βρίσκεται 
περίπου 3 mm επάνω από το άκρο της μπάρας αποκόλλησης. 

 

 
 

Εικόνα Γ-11 
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στ. Ρυθμίστε τη θέση αριστερά προς δεξιά του εκτυπωτή ώστε η ταινία να βρίσκεται στο κέντρο 

κάτω από τον αναρροφητήρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα Γ-12 
 

ζ. Σφίξτε τις πεταλούδες όταν ο εκτυπωτής έρθει στη σωστή θέση. 
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