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2. Introduksjon

2.1 Tiltenkt bruk
Til in vitro-diagnostisk bruk.

ThermoBrite Elite automatiserer protokoller for FISH-testing av patologiprøver montert på mikroskopobjektglass.
ThermoBrite Elite-systemet automatiserer fullstendig før- og etterhybridiseringstrinnene, samtidig som det gir nøyaktig
temperaturkontroll om denaturering og hybridisering om bord. Objektglass gjennomgår senere tolkning av kvalifisert
helsepersonell for å hjelpe til med diagnosen.

2.2 Varemerker
Leica og Leica-logoen er registrerte varemerker for Leica Microsystems IR GmbH og brukes under lisens. ThermoBrite er
et varemerke for Leica Biosystems. Andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

2.3 Opphavsrett
Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd eier opphavsretten til dette dokumentet og tilhørende programvare. Under loven er
vår skriftlige tillatelse påkrevd før enten dokumentasjonen eller programvaren kopieres, reproduseres, oversettes eller
konverteres til elektronisk eller annen maskinlesbar form, helt eller delvis.

Dok. 3855-7500-519 Rev. B02

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd, Melbourne, Australia, 2021

2.4 Slik bruker du brukerhåndboken
Dette dokumentet er brukerhåndboken for ThermoBrite Elite-systemet. Les denne håndboken nøye før du bruker
instrumentet, siden håndboken inneholder instruksjoner for sikker installasjon, drift, vedlikehold og feilsøking. Grundig
kunnskap om systemet anbefales før installasjon eller bruk av systemet.

Systemoperasjoner forklares i detalj, og derfor kan håndboken brukes til brukeropplæring. Systemdrift som er beskrevet i
håndboken inkluderer driftsteori, gjennomgang av systemkomponenter, klargjøring av prøver og reagenser samt
protokollutvikling ved bruk av ThermoBrite Elite System.

Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk.



2.5 Merknader, forholdsregler og advarsler
Brukerhåndboken inneholder informasjon og advarsler som må overholdes av brukeren for å sikre sikker drift av
systemet. Viktige meldinger er uthevet med border og spesielle ikoner som identifiserer meldingstypen.

Det finnes fire typer meldinger: Merknader, forsiktighetsregler, advarsler og biologiske advarsler. Disse forklares nedenfor:

2.5.1 Merknader
Fremhever viktige fakta, gir nyttig informasjon og tips, og forklarer prosedyrer.

2.5.2 Forsiktighetsregler
Elektrisk fare! Koble fra før håndtering.

Viktig informasjon om riktig betjening av ThermoBrite Elite-systemet. Denne informasjonen er avgjørende
for å forhindre instrumentskade og vedlikehold av systemet.

2.5.3 Advarsler
Identifiserer potensielt farlige situasjoner som kan føre til alvorlig skade på laboratoriepersonell.

2.5.4 Biologiske advarsler
Vær forsiktig når du håndterer prøver. Bruk alltid personlig verneutstyr for å unngå eksponering for
patogener, dvs. blodige prøver. Feil eller upresise prosedyrer kan føre til eksponering for patogener. Denne
enheten skal kun brukes av personer med opplæring i riktige prosedyrer for klinisk testing og håndtering av
biologisk farlig avfall.

2. Introduksjon
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2.6 Symbolforklaring
2.6.1 Regulatoriske symboler
Forklaring av de regulatoriske symbolene som brukes for Leica Biosystems-produkter.

Merk Denne ordlisten gir bilder av symbolene som presentert i de relevante standardene, men noen av
symbolene som brukes av kan variere i farge.

Nedenfor finner du en liste over symboler som brukes på produktmerkingsrekvisita, instrumentet og deres betydning.

2.6.1.1 ISO 15223-1
Medisinsk utstyr – symboler som skal brukes med etiketter, merking og informasjon om medisinsk utstyr – del 1:
Generelle krav

Symbol Standard/Forskrift Referanse Beskrivelse

ISO 15223-1 5.1.1 Produsent
Indikerer produsenten av det medisinske utstyret.

ISO 15223-1 5.1.2 Autorisert representant i EU
Indikerer den autoriserte representanten i EU.

ISO 15223-1 5.1.3 Produksjonsdato
Indikerer datoen da det medisinske utstyret ble
produsert.

ISO 15223-1 5.1.4 Brukes innen (utløpsdato)
Indikerer utløpsdatoen for den medisinske enheten.

ISO 15223-1 5.1.5 Partikode
Indikerer produsentens partikode, slik at batchen eller
partiet kan identifiseres.

ISO 15223-1 5.1.6 Katalognummer/referansenummer
Indikerer produsentens katalognummer, slik at den
medisinske enheten kan identifiseres.

ISO 15223-1 5.1.7 Serienummer
Indikerer produsentens serienummer, slik at en spesifikk
medisinsk enhet kan identifiseres.

ISO 15223-1 5.3.1 Skjørt innhold, håndteres forsiktig
Indikerer et medisinsk utstyr som kan bli ødelagt eller
skadet hvis det ikke håndteres forsiktig.

2. Introduksjon
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Symbol Standard/Forskrift Referanse Beskrivelse

ISO 15223-1 5.3.4 Holdes unna regn
Indikerer at transportpakken skal holdes unna regn og
under tørre forhold.

ISO 15223-1 5.3.7 Temperaturbegrensning
Indikerer temperaturgrensene som det medisinske
utstyret trygt kan eksponeres for.

ISO 15223-1 5.4.2 Skal ikke gjenbrukes
Indikerer en medisinsk enhet som er beregnet på
engangsbruk, eller for bruk på én pasient i løpet av én
prosedyre.

ISO 15223-1 5.4.3 Se bruksanvisningen
Indikerer at brukeren må konsultere bruksanvisningen.

ISO 15223-1 5.4.4 Forsiktig
Indikerer behovet for at brukeren konsulterer
bruksanvisningen for viktig sikkerhetsinformasjon, slik
som advarsler og forholdsregler som av ulike årsaker
ikke kan presenteres på selve den medisinske enheten.

ISO 15223-1 5.5.1 In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr
Indikerer en medisinsk enhet som er beregnet på å
brukes som in vitro-diagnostisk medisinsk enhet.

ISO 15223-1 5.1.8 Importør
Indikerer enheten som importerer den medisinske
enheten til EU.

2.6.1.2 ISO 7000
Grafiske symboler for bruk på utstyr – registrerte symboler.

Symbol Standard/Forskrift Referanse Beskrivelse

ISO 7000 1135 Resirkuler
Indikerer at det merkede elementet eller materialet er en
del av en gjenvinnings- eller resirkuleringsprosess.

ISO 7000 1640 Teknisk håndbok, håndbok for service
Identifiserer stedet der håndboken lagres, eller for å
identifisere informasjon som gjelder
serviceinstruksjonene for utstyret. For å indikere at
servicehåndboken eller håndboken bør vurderes når det
utføres service på apparatet i nærheten av der symbolet
er plassert.

ISO 7000 2594 Ventilasjon åpen
Identifiserer kontrollen som tillater uteluft inn i
innvendige omgivelser.

2. Introduksjon
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Symbol Standard/Forskrift Referanse Beskrivelse

ISO 7000 3650 USB
Identifiserer en port eller plugg som oppfyller de
generiske kravene til Universal Serial Bus (USB). Indikerer
at enheten er koblet til en USB-port eller er kompatibel
med en USB-port.

ISO 7000 5016 Sikring
Identifiserer sikringsbokser eller deres plassering.

2.6.1.3 IEC 60417
Grafiske symboler for bruk på utstyr.

Symbol Standard/Forskrift Referanse Beskrivelse

IEC 60417 5007 På
Angir tilkobling til strømnettet, i det minste for
hovedbrytere eller deres posisjoner, og alle tilfeller der
sikkerhet er involvert.

IEC 60417 5008 Av
Angir frakobling fra strømnettet, i det minste for
nettbrytere eller deres posisjoner, og alle tilfeller der
sikkerhet er involvert.

IEC 60417 5009 Hvilemodus
Identifiserer bryteren eller bryterposisjonen som en del
av utstyret slås på for å sette det i standby-tilstand.

IEC 60417 5019 Beskyttende jording
En terminal som er beregnet for tilkobling til en ekstern
leder for beskyttelse mot elektrisk støt i tilfelle en feil,
eller terminalen til en beskyttende jordelektrode (jord).

IEC 60417 5032 Enkeltfase vekselstrøm
Angir på typeskiltet at utstyret kun er egnet for
vekselstrøm, for å identifisere relevante terminaler.

IEC 60417 5134 Elektrostatisk følsomme enheter
Pakker som inneholder elektrostatisk følsomme enheter,
eller en anordning eller kontakt som ikke er testet for
immunitet mot elektrostatisk utladning.

IEC 60417 6040 Advarsel: Ultrafiolett stråling
Vær oppmerksom på tilstedeværelsen av UV-lys i
produktets kabinett som kan være av tilstrekkelig styrke
til å utgjøre en risiko for operatøren. Slå av UV-lampen før
den åpnes. Bruk UV-strålingsøye og hudbeskyttelse
under service.
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Symbol Standard/Forskrift Referanse Beskrivelse

IEC 60417 6057 Forsiktig: bevegelige deler
En instruksjonsbeskyttelse som holder deg unna
bevegelige deler.

IEC 60417 6222 Informasjon, generell
Identifiserer kontrollen for å undersøke statusen til
utstyret, f.eks. multifunksjonelle kopieringsmaskiner.

2.6.1.4 Andre symboler og merker

Symbol Standard/Forskrift Referanse Beskrivelse

Only
21 CFR 801.15(c)(1)(i)F Kun resept

Anerkjent av US FDA som et alternativ til «Forsiktig:
Føderal lov begrenser denne enheten til salg av eller etter
ordre fra lisensiert helsepersonell.»

Samsvarserklæringen for
instrumentet inneholder
direktivene som systemet
overholder.

Europeisk samsvar
CE-merket for samsvar betyr at systemet overholder
gjeldende EU-direktiver. Samsvarserklæringen for
instrumentet inneholder direktivene som systemet
overholder.

Direktiv 2012/19/EC EU:
avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE)

Direktivet om elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
Det elektroniske produktet skal ikke kastes som usortert
avfall, men må sendes til separate innsamlingsanlegg for
gjenvinning og resirkulering

Tilstedeværelsen av denne etiketten indikerer at:

l Enheten ble satt på det europeiske markedet
etter 13. august 2005.

l Enheten skal ikke avhendes via det kommunale
avfallsinnsamlingssystemet i noen av EUs
medlemsland.

Kunder må forstå og følge alle lover om riktig
dekontaminering og sikker avhending av elektrisk utstyr.

AS/NZS 4417.1 Merke for regulatorisk samsvar (RCM)
Angir samsvar med krav fra Australian Communications
Media Authority (ACMA) (sikkerhet og EMC) for Australia
og New Zealand.

Tittel 47 United States
Code of Federal
Regulations Part 15

Federal Communications Commission (FCC) – lufthavn
Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med
grenseverdiene i henhold til del 15 av FCC-reglene.

I/R Underwriters Laboratory (UL)-sertifiseringsmerke
Underwriter Laboratories har sertifisert at de oppførte
produktene oppfyller både amerikanske og kanadiske
sikkerhetskrav.
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Symbol Standard/Forskrift Referanse Beskrivelse

CSA Internasjonal Oppført enhet med testbyrå for CSA-gruppe
CSA Group har sertifisert at de oppførte produktene
overholder både amerikanske og kanadiske
sikkerhetskrav.

I/R Oppført enhet hos Intertek testbyrå
Intertek Testing Agency har sertifisert at de oppførte
produktene overholder både amerikanske og kanadiske
sikkerhetskrav.

I/R Frakoblet port
Dette produktet har en port som ikke er tilkoblet på
sprøytepumpen.

CLP-forordning (EF) nr.
1272/2008

GHS08 Alvorlig helsefare
Helsefare. Potensielle alvorlige langsiktige helsefarer
som karsinogenisitet og respiratorisk sensibilisering.

2. Introduksjon
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2.6.2 Sikkerhetssymboler
Forklaring av sikkerhetssymbolene som brukes for Leica Biosystems-produkter.

2.6.2.1 ISO 7010
Grafiske symboler – sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilt – registrerte sikkerhetsskilt.

Symbol Standard/Forskrift Referanse Beskrivelse

ISO 7010 W001 Generell advarsel
Indikerer behovet for at brukeren konsulterer
bruksanvisningen for viktig sikkerhetsinformasjon, slik
som advarsler og forholdsregler som av ulike årsaker
ikke kan presenteres på selve den medisinske enheten.

ISO 7010 W004 Advarsel: laserstråle
Laserfare. Mulighet for alvorlig øyeskade. Unngå direkte
øyekontakt med laserstråler.

ISO 7010 W009 Advarsel: biologisk fare
Biologisk fare. Potensiell eksponering for en biologisk
fare. Følg instruksjonene i den medfølgende
dokumentasjonen for å unngå eksponering.

ISO 7010 W012 Forsiktig: risiko for elektrisk støt
Elektrisk fare. Potensiell fare for elektrisk støt. Følg
anvisningene i den medfølgende dokumentasjonen for å
unngå skade på personer eller utstyr.

ISO 7010 W016 Advarsel: giftig materiale
Giftfare. Potensiell fare for alvorlige helsevirkninger hvis
riktige prosedyrer for håndtering av kjemikalier ikke
følges. Bruk hansker og vernebriller ved håndtering av
reagenser.

ISO 7010 W017 Advarsel: varm overflate
Varmefare. Varme overflater vil forårsake brannskader
hvis de berøres. Unngå å berøre deler som er identifisert
med dette symbolet.

ISO 7010 W021 Advarsel: brennbart materiale
Brannfare. Brannfarlige materialer kan antennes hvis de
riktige forholdsreglene ikke følges.

ISO 7010 W023 Advarsel: etsende stoff
Kjemisk fare fra et korrosivt stoff. Det er fare for alvorlige
helsekonsekvenser hvis ikke riktige forholdsregler følges.
Bruk alltid verneklær og hansker. Tørk umiddelbart bort
søl ved hjelp av standard laboratoriepraksis.

ISO 7010 W024 Advarsel: klemming av hender
Knusfare. Hender eller kroppsdeler kan knuses av en
lukkebevegelse av mekaniske deler på utstyret.

2. Introduksjon
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2.7 Advarsler, forholdsregler, begrensninger
l Ikke legg ThermoBrite Elite System i vann.

l Ikke slipp eller kast instrumentet.

l Betjen instrumentet på en tørr, jevn overflate.

l Ikke flytt instrumentet mens en kjøring pågår.

l Koble instrumentet til en jordet strømkilde.

l Unngå sterke lys/varm-kilder.

2.8 Instruksjoner for in vitro-diagnostisk
utstyr for profesjonell bruk

Dette IVD-utstyret samsvarer med utslipps- og immunitetskravene i IEC 61326 del 2-6.

Det anbefales å evaluere det elektromagnetiske miljøet før enheten betjenes.

Ikke bruk enheten i umiddelbar nærhet av kilder med sterk elektromagnetisk stråling (f.eks. uskjermede, tilsiktede RF-
kilder), da disse kan forstyrre tilfredsstillende drift.

Dette utstyret ble designet og testet til CISPR 11 klasse A. I et hjemmemiljø kan det forårsake
radiointerferens. I så fall må det kanskje iverksettes tiltak for å redusere interferensen.

Føderal lov begrenser denne enheten til salg av eller etter ordre fra lisensiert helsepersonell.

2.9 FCC-overholdelse
Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse A, i henhold til del 15
underdel B i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret
brukes i et kommersielt miljø. Dette utstyret genererer, bruker, og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke
installeres og brukes i samsvar med instruksjonshåndboken, kan det forårsake skadelig interferens på
radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i et boligområde vil sannsynligvis forårsake skadelig interferens som
brukeren da må korrigere på egen bekostning.

Bruk kun kablene som følger med instrumentet for å opprettholde samsvar.

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av Leica Biosystems kan
ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke dette utstyret.
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2.10 Klassifisering av utstyr under CISPR 11
(EN 55011)

Dette utstyret er klassifisert som gruppe 1 klasse A under CISPR 11 (EN 55011). Forklaringen for gruppe og klasse er
beskrevet nedenfor.

Gruppe 1 - Dette gjelder for alt utstyr som ikke er klassifisert som gruppe 2-utstyr.

Gruppe 2 - Dette gjelder for alt ISM (ISM: industrielt, vitenskapelig og medisinsk) RF-(radiofrekvens)utstyr hvor
radiofrekvensenergi i frekvensområdet 9 kHz til 400 Ghz med hensikt genereres og brukes, eller kun brukes, i form av
elektromagnetisk stråling, induktiv og/eller kapasitiv kobling, for behandling av materialer eller inspeksjon/analyseformål.

Klasse A - Dette gjelder for alt utstyr som er egnet for bruk i alle bygninger, bortsett fra boliger og de som er direkte koblet
til det offentlige lavspente strømforsyningsnettet som leverer strøm til bygninger brukt til boligformål.

Klasse B - Dette gjelder for alt utstyr som er egnet for bruk i hjemmemiljøer og i bygninger som er direkte koblet til
lavspenningsnettet som leverer strøm til bygninger som brukes til boligformål.

2.11 Forholdsregler og sikkerhet
Vær nøye med instruksjonene som følger med notatene og symbolene samt standard laboratoriepraksis som dit anlegg
og lokale tilsynsorganer.

ThermoBrite Elite-enheten veier ca. 27 kg, ikke inkludert væskehåndteringssystemet og tilbehøret. Velg et sted for å sette
opp enheten før du fullfører monteringen.

Velg et rom for oppsett av enheten der temperaturen kan kontrolleres til mellom 15 °C og 35
°C og ikke-kondenserende relativ luftfuktighet på maksimum 80 % for en temperatur på <31
°C og 50 % maksimum for et temperaturområde på 31 oC -35 °C.

Utstyr inne i fast tildekkede områder på instrumentet kan ikke vedlikeholdes av brukeren og kan utgjøre fare
for elektrisk støt.

Hold alltid en avstand på minst 5 cm mellom baksiden av enheten og veggen for å sikre riktig kjøling.

IKKE bruk andre kraftfrekvenser eller spenning enn de som er spesifisert i dette dokumentet. Tilkobling til en
uegnet strømkilde kan forårsake skade på brukeren eller brann.

Pass på at strømforsyningen til ThermoBrite Elite er fra en dedikert linje som ikke leverer strøm til andre
instrumenter eller apparater. Hvis strømmen ikke er ren og stabil, anbefales en UPS og/eller
nettverninnretning.

IKKE demonter eller modifiser enheten. Dette kan føre til skade på brukeren og/eller instrumentsvikt og
ugyldiggjøre garantien.
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Plasser enheten på en stabil og jevn overflate uten vibrasjon. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til skade på
brukeren eller funksjonsfeil på enheten.

IKKE plasser enheten der den kan påvirkes av kjemikalier, etsende gasser eller elektronisk støy. Dette kan
føre til skade eller funksjonsfeil på enheten.

IKKE plasser enheten der den kan påvirkes av vann, direkte sollys eller trekk. Dette kan skade enheten. Velg
et rom for oppsett av enheten der temperaturen kan kontrolleres til mellom 15 °C og 35 °C og ikke-
kondenserende relativ luftfuktighet på maksimum 80 % for en temperatur på <31 °C og 50 % maksimum for
et temperaturområde på 31 oC -35 °C.

IKKE installer systemet i tordenvær. Kontakt anleggets elektriske avdeling om beskyttelse under tordenvær
og spenningssvingninger.

For ekstra beskyttelse av enheten under lyn- og spenningssvingninger, trekk alltid ut strømledningen. Hvis
instrumentet ikke skal brukes over lengre tid skal strømkabelen frakobles.

For å redusere risikoen for elektrisk støt, ikke fjern noe panel med mindre det gjøres av kvalifisert personell.

For å redusere risikoen for elektrisk støt må det ikke brukes skjøteledning, kontakter eller andre uttak med
mindre bladene kan settes helt inn med tretrådede jordingstyper for å hindre at bladet eksponeres.

IKKE blokker ventilasjonsåpninger. Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til overoppheting av instrumentet eller
feil temperaturkontroll.

IKKE bruk utløpte reagenser. Disse forbruksvarene skal brukes før utløpsdatoen.

Viftebladene stopper IKKE umiddelbart når lokket er åpent under bruk. IKKE berør viftebladene når viften er i
gang.

For fortsatt beskyttelse mot risiko for brann og fare skal kun samme type og merke sikring benyttes for
utskifte.

Utstyret krever tilkobling til jording av sikkerhetsårsaker.
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Instrumentets hovedstrømbryter brukes som hovedfrakoblingsenhet.

Følg generelle forholdsregler. Kast kontaminerte materialer i henhold til gjeldende forskrifter.

Kast avfallsprodukt, ubrukt produkt og kontaminert emballasje i samsvar med gjeldende
forskrifter. Hvis du er usikker på gjeldende juridiske krav, kontakt lokale myndigheter for informasjon.

Termokamrene kan inneholde VARM væske/reagens og skal håndteres forsiktig og IKKE la den
VARME væsken/reagensen komme i direkte kontakt. Det anbefales å bruke varmebestandige og
kjemikaliebestandige hansker for varme reagenser.

2.12 Leica Biosystems kontaktopplysninger
For service eller støtte, kontakt din lokale Leica Biosystems-representant eller se www.LeicaBiosystems.com.

2.12.1 CE-merke
CE-merket betyr samsvar med gjeldende EU-direktiver som oppført i produsentens
samsvarserklæring.

2.12.2 Produsent
Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
495 Blackburn Road
Mount Waverley, Victoria, 3149
Australia

2.12.3 Viktig informasjon for alle brukere
Begrepet «Leica Biosystems» når brukt i tekst i dette dokumentet henviser til Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.

På grunn av policy for kontinuerlig forbedring, forbeholder Leica Biosystems seg retten til å endre spesifikasjoner uten
varsel.

Garantikrav kan kun gjøres hvis systemet har blitt brukt til den spesifiserte applikasjonen og er i henhold til instruksjonene
i dette dokumentet. Skade som følge av uegnet håndtering og/eller misbruk av produktet, vil ugyldiggjøre garantien. Leica
Biosystems kan ikke påta seg ansvar for slike skader.

De tiltenkte brukerne av ThermoBrite Elite-systemet er tilstrekkelig opplært laboratoriepersonell.
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Personer som bruker ThermoBrite Elite System må være tilstrekkelig opplært og advart om potensielle farer eller farlige
prosedyrer før instrumentet tas i bruk. Bare opplært personell skal fjerne deksler eller deler fra behandlingsmodulen, og
bare hvis det er instruert i denne håndboken.

Reparasjoner skal kun utføres av kvalifisert servicepersonell autorisert av Leica Biosystems.

Forekomsten av enhver alvorlig(e) hendelse(r) som enten har ført til, eller kan føre til, død for en pasient eller bruker, eller
midlertidig eller permanent forringelse av helsetilstanden til en pasient eller bruker, må rapporteres til en lokal Leica
Biosystems-representant og relevant lokal tilsynsmyndighet.

2.13 Garanti
2.13.1 Leica Biosystems-garanti
Leica Biosystems garanterer at denne enheten skal være fri for defekter i materiale og/eller utførelse ved normal bruk og
service, for perioden som utløper tolv (12) måneder fra installasjonsdatoen, eller tretten (13) måneder fra
forsendelsesdatoen, avhengig av hva som er kortere. Tilbehør skal være fri for defekter i materiale og/eller utførelse under
normal bruk og service, for perioden som er angitt ovenfor. Leica Biosystems vil etter eget skjønn reparere eller erstatte
enhver enhet eller del som dekkes av denne garantien, og returnert til Leica Biosystems med fraktkostnader
forhåndsbetalt. Reparerte eller erstattede instrumenter som leveres under denne garantien har kun den gjenværende
delen av den opprinnelige garantien og reparasjoner skal ikke avbryte eller forlenge denne garantien. For garantivilkår
utenfor USA, ta kontakt med din autoriserte Leica Biosystems-distributør.

Ingen garanti som er forlenget av Leica Biosystems skal gjelde for instrumenter som har blitt skadet på grunn av feil bruk,
uaktsomhet, uhell eller skade som følge av uautoriserte reparasjoner, endringer eller feil installasjon.

Leica Biosystems gir ingen annen garanti enn den som er angitt her. Denne garantien gis uttrykkelig i stedet for alle andre
garantier, uttrykt eller underforstått. Kjøperen godtar at det ikke er noen garanti for salgbarhet eller egnethet for noe
tiltenkt formål, og at det ikke er noen andre rettsmidler eller garantier, uttrykt eller underforstått, som strekker seg utover
beskrivelsen på forsiden av avtalen. Ingen agent eller ansatt hos Leica Biosystems er autorisert til å forlenge noen annen
garanti eller påta seg noe ansvar for Leica Biosystems med unntak av det som er angitt ovenfor. Denne garantien gjelder
kun for den opprinnelige kjøperen.

2.13.2 Ansvarsbegrensning
Leica Biosystems skal ikke holdes ansvarlig for tap av bruk, omsetning eller forventet fortjeneste, eller for eventuelle
følgeskader eller tilfeldige skader som følge av salg eller bruk av produktene. Kjøperen skal anses som ansvarlig for alle
krav, tap eller skader som pådras ved bruk eller kjøperens misbruk av Leica Biosystems-instrumentet, dennes ansatte
eller andre etter mottak av instrumentet eller andre gjenstander.

2.13.3 Bruk av tredjeparts datamaskinprodukter
Leica Biosystems anbefaler ikke at datamaskinene som leveres som en fungerende del av ThermoBrite Elite System
brukes til å utføre noen programvare- eller maskinvarebaserte programmer enn de som er spesifikt beregnet for å drive og
støtte Leica Biosystems-instrumentsystemet, eller de som er anbefalt og tilbudt av Leica Biosystems spesifikt som
tilbehør eller forbedringer for Leica Biosystems-instrumentsystem. Ingen annen tredjeparts applikasjonsprogramvare skal
installeres i disse datamaskinene utover de som leveres eller anbefales av Leica Biosystems, uten uttrykkelig godkjenning
av teknisk støtte fra Leica Biosystems, for å unngå potensielle ytelses- og pålitelighetsproblemer som kan oppstå som
følge av inkompatibilitetsfaktorer, feil ved bruk av slik programvare eller programvarebaserte "virus".
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Installasjon av slike tredjeparts programvare eller ikke-godkjente elektroniske kort eller andre enheter, uten
forhåndsgodkjenning fra Leica Biosystems, kan påvirke vilkårene for eller ugyldiggjøre eventuelle Leica Biosystems-
garantier som ellers er i kraft, og dekke Leica Biosystems-levert programvare og maskinvare på datamaskiner og samlet
ytelse og pålitelighet av hele Leica Biosystems-instrumentsystemet.

2.13.4 Bruk av ekstern USB-enhet til Netbook
Det anbefales at alle eksterne USB-enheter skannes med et oppdatert antivirusprogram før kobling til TBE Netbook.
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3. Installasjon

3.1 Utpakking
Pakk ut ThermoBrite Elite-boksene og sjekk de pakkede artiklene. Hvis noen av artiklene er skadet eller mangler, må du
umiddelbart varsle Leica Biosystems eller distributøren din. Hvis ThermoBrite Elite-enheten, Netbook eller
systemtilbehøret har blitt skadet under transport eller mangler, må du varsle transportøren umiddelbart og kontakte
kundeservice.

ThermoBrite Elite-enheten veier ca. 27 kg (60 lb), med væskehåndteringssystem og tilbehør ikke inkludert.
Bruk trygge løfteteknikker og riktig utstyr ved håndtering av tunge gjenstander. Hvis nødvendig, få hjelp til å
løfte instrumentet trygt.

1. Plasser forsendelsesbeholderen oppreist og åpne de øvre klaffene.

Hvis du bruker en verktøykniv, må du forlenge bladet til passende lengde for å unngå å skjære
eventuelle interne komponenter.

2. Fjern hver boks og sett den til side.

3. Fjern instrumentet ved å sakte løfte den vertikalt ut av emballasjen etter skumendehettene. Plasser instrumentet
på et stabilt underlag.

4. Ta av skumendehettene og legg dem i emballasjen for oppbevaring.

5. Kontroller innholdet i boksen med innholdslisten.

IKKE forsøk å løfte instrumentet etter lokket eller av noen komponent på sidepanelene, da dette kan
føre til personskade og/eller skade på enheten.



3.2 Innhold
3.2.1 ThermoBrite Elite-system
Element# 3800-007000-001

Innholdsliste Antall

ThermoBrite Elite-instrument 1

Netbook-sett:

(1) Netbook med forhåndsinstallert programvare
(1) Strømkabel
(1) Strømtilførsel
(1) Mus
(1) USB-kabel

1

ThermoBrite Elite strømkabel 1

Væskestyringssystem:

(1) Flaskestativ
(9) 1 L flaskeenhet
(1) 2-liters flaskeenhet
(1) TBE vaskeløsningsflaske
(1) Reagensrørsett

1

Rørsett for peristaltisk pumpe 4

0,5 l flaskeenhet 3

Modulfiltersett 1

Avfallsflaskesett 3

Slangesett for avfall 1

Nøddrenasjeslange 1

Objektglassholdersett 1

Hette til 0,5 l/1 l reserveflaske 12

Hette til 2 l reserveflaske 2
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3.2.2 Forebyggende vedlikeholdssett
Elementbeskrivelse Antall Artikkelnummer

Netbook 1 3800-007779-001

Peristaltisk pumpesett 2 3800-007742-001

Peristaltiske pumpeslanger 2 3800-010022-001

Peristaltiske pumpeslanger 12 3801-010021-001

0,5 l flaskeenhet 1 3800-007745-001

1 L flaskeenhet 1 3800-007749-001

2-liters flaskemontasje 1 3800-007750-001

TBE-vaskeløsningsenhet 1 3800-007865-001

Objektglassholdersett 6 3800-007744-001

Modulfiltersett 6 3800-007743-001

Væskestyringssystem 1 3800-007687-001

Sikringssett 5 3801-007769-001

Avfallsflaskesett 1 3800-007684-001

Slangesett for avfall 3 3800-007746-001
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3.3 Krav:
Plassen og institusjonens krav må vurderes når man velger et sted for ThermoBrite Elite System. Feil oppsett og/eller
forhold kan forårsake skade på instrumentet, og dette gjør det utrygt å bruke.

3.3.1 Elektriske krav
Systemet krever vekselstrøm ved 100–240 VAC, 50–60 Hz, 10,0 A. Inngangsspenning og frekvensvalg krever ikke
kundeintervensjon. Bruk riktig jordet strømuttak som leverer 100–240 VAC ved 50–60 Hz for både ThermoBrite Elite-
enheten og Netbook.

En avbruddsfri strømforsyning (UPS) anbefales for ThermoBrite Elite System for å opprettholde systemdrift hvis det
skulle være korte strømbrudd og utblåsing. Dette muliggjør en ordnet avstenging av instrumentet og Netbook uten tap av
data.

Utstyret krever tilkobling til beskyttende jording av sikkerhetsgrunner.

3.3.2 Temperaturkrav
Velg et rom for oppsett av instrumentet der:

l temperaturen kontrolleres mellom 15 °C og 35 °C

l relativ luftfuktighet ikke-kondenserende er i en rekke:

l 80 % maksimum for en temperatur på <31 °C

l 50 % maksimum for et temperaturområde på 31–35 °C.

3.3.3 Plasskrav
Målene for ThermoBrite Elite-systemet er oppført i produktspesifikasjonstabellen (se 9 - Spesifikasjoner ).

Benken for instrumentet skal være jevn, stabil og egnet for bruk av laboratorieutstyr.

Sørg for nok plass til å plassere Netbook.

La det være nok plass på hver side av ThermoBrite Elite-enheten til å plassere væskehåndteringssystemet til venstre og
avfallsflaskene til høyre (hvis de ikke er plassert under instrumentet).

Unngå å plassere instrumentet under overhengende skap som kan forstyrre tilgang til enheten.

3.3.4 Miljøkrav
1. Systemet skal være ute av direkte sollys og unna intense kilder av varme eller kulde, åpen ild eller gnister.

Noen protokoller kan kreve bruk av giftige, brennbare eller farlige reagenser. Sørg for at det tas
tilstrekkelige forholdsregler for sikkerhet, og at reagensene kastes i henhold til føderale, statlige og
lokale forskrifter.
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ThermoBrite Elite ventilerer eller filtrerer ikke skadelige stoffer fra luften. Hvis skadelige damper
forventes eller er et problem, bør ThermoBrite Elite installeres og drives under en egnet godkjent
ventilatorhette.

IKKE plasser systemet oppå annet utstyr og ikke plasser andre gjenstander eller utstyr oppå systemet.

3.3.5 Nettverkskrav
ThermoBrite Elite krever ikke nettverkstilgang for å fungere og utføre tiltenkt bruk. For å hindre ondsinnet eller uautorisert
tilgang må du installere ThermoBrite Elite uten tilkobling til nettverket/infrastrukturen.
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3.4 Installasjon
Sørg for at alle kravene til elektrisk, plass og miljøkrav er oppfylt før systemet installeres. Se 3.3 - Krav:.

Bruk en strømkabel med en jordet hannkontakt som passer til det strømuttaket som brukes, klassifisert ved
10 ampere eller mer og har en IEC320/CEE22 hunnkobling for å feste til ThermoBrite Elite-instrumentet.

1. Koble den elektriske kabelen til strømporten på baksiden av ThermoBrite Elite og til et elektrisk jordet uttak.

Figur 3-1: Strømport på baksiden av instrumentet

2. Koble Netbook til strømforsyningen og koble strømforsyningen til en jordet stikkontakt (se Figur
3-2 - Strømforsyningskabel). Koble musens USB-kabel til en USB-port på Netbook (se Figur 3-3 - Mus-USB-kabel).

Figur 3-2: Strømforsyningskabel Figur 3-3: Mus-USB-kabel
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3. Koble USB-kommunikasjonskabelen til en USB-port på Netbook og til kommunikasjonsporten midt på bakpanelet.

Figur 3-4: Kommunikasjonsport plassert midt på bakpanelet

4. Trykk ThermoBrite Elite-strømbryteren på bakpanelet ved siden av strømkabelen, til På (I)-stilling.

Figur 3-5: Nettstrømbryter

5. Når instrumentet er slått på, høres to pip, og det grønne LED-lyset på høyre side av frontpanelet lyser.
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6. Hvis signalet med to pip ikke høres, eller LED-aktiviteten ikke viser et kontinuerlig grønt lys, se avsnittet Feilsøking.

Figur 3-6: Grønn LED på høyre side av frontpanelet

7. Trykk på strømbryteren på Netbook, se bildet nedenfor.

Figur 3-7: Netbook-strømbryter

8. Angi Windows-passord: Thermobrite.

ThermoBrite Elite System leveres med et standardpassord for enkel installasjon. Endre dette
passordet i samsvar med organisasjonens passordregler som en del av installasjonen. For å endre
standardpassordet, trykk på Ctrl + Alt + Del, velg Endre passord (Change a password) og følg
instruksjonene.

Sørg for at du registrerer passordet på et trygt sted for referanse av en servicetekniker når du er på stedet.

9. Dobbeltklikk på ikonet ThermoBrite Elite Software på skrivebordet.

10. Les og godta 3.5 - Lisensavtale for sluttbrukere .
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3.4.1 Væskestyringssystem
1. Plasser væskehåndteringssystemet umiddelbart til venstre og med basen på samme nivå som ThermoBrite Elite.

Figur 3-8: Væskestyringssystem

IKKE plasser væskehåndteringssystemet over eller under instrumentets nivå, da dette kan påvirke
riktig væskeflyten.

2. Orienter flaskene slik at trådnettet er nærmest nederste kanten for hver respektive flaske.

Figur 3-9: Flaskeplassering

Hvis filteret ikke er plassert i den nederste delen av flasken, kan det oppstå flytfeil.
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3. Sett den svarte portkoblingen forsiktig inn i riktig port i reagensmanifolden ved å dreie til høyre til fingeren sitter
tett. Hvert rør er merket med et tall som samsvarer med porten.

Figur 3-10: Reagensmanifold

Koblingen må være fullstendig koblet til reagensmanifolden eller lekkasje kan oppstå.

Hvis koblingen ikke skrus lett på, må den skrus av og justeres på nytt. IKKE tving en feiljustert
kontakt, da dette kan skade tråden og føre til lekkasje.

4. Sett inn koblingen på hetten av hver reagensflaske, og vri deretter for å låse.

Figur 3-11: Kobling av reagensflaskehette
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5. Skru avfallshettene på avfallsflaskene. Merk hver avfallsflaske A, B eller C slik at de samsvarer med slangeporten
på instrumentet.

Figur 3-12: Skru avfallshetter på avfallsflaskene

6. Koble enden av avfallsslangen til riktig avfallsport.

Figur 3-13: Koble avfallsslange til avfallsport

Avfallsslanger leveres i en lengde på 1,5 m. Slangen kan kuttes til ønsket lengde.
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7. Plasser avfallsflaskene til høyre for instrumentet, og la det være minst 5 cm mellomrom mellom flaskene og
instrumentet. Avfallsflaskene kan plasseres på samme overflate som enheten eller under benken.

Figur 3-14: Plassering av avfallsflaske – overflatenivå

Figur 3-15: Plassering av avfallsflaske – bakkenivå

8. Merk hver avfallsflaske med en beskrivelse av det tiltenkte innholdet som er i samsvar og nødvendig for riktig
avhending. Se HMS-databladene for krav til merking.

Merk avfallsflasken som vil motta det mest giftige avfallet "C". Merk avfallsflasken som vil motta
minst giftig avfall "A".
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9. Koble nødavfallsslangen til nødavfallsåpningen.

Figur 3-16: Koble nødavfallsslangen til nødavfallsåpningen

10. Installasjonen er fullført.
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3.5 Lisensavtale for sluttbrukere
Når du starter Netbook for første gang vises lisensavtalen for sluttbrukere. Les denne avtalen og klikk på Godta (Accept).
ThermoBrite Elite-programvare lastes automatisk.

Les hele lisensavtalen for sluttbrukere.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("avtalen") regulerer bruken av visse dataprogrammer i dette Leica Biosystems
("Leica Biosystems") produktet, ThermoBrite Elite ("Leica Biosystems-produkt"). Godkjenning av denne lisensavtalen for
sluttbrukere for Leica Biosystems-produktet utgjør samtykke og godkjenning av denne avtalen fra deg og
forretningsenheten på vegne av det Leica Biosystems-produktet som ble kjøpt (samlet "du" eller "din"), og betyr at du er
bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Leica Biosystems tillatelse til din bruk av dette Leica Biosystems-
produktet er betinget av ditt samtykke til vilkårene i denne avtalen til utelukkelse av alle andre vilkår. Hvis du ikke godtar
vilkårene og betingelsene i denne avtalen, kan du ikke bruke Leica Biosystems-produktet eller datamaskinprogrammene i
Leica Biosystems-produktet.

Tildeling av lisens. Med forbehold for alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen gir Leica Biosystems deg en ikke-
eksklusiv, ikke-viderelisensierbar og ikke-overførbar lisens til å bruke dataprogrammene (kun i objektkodeform) som
finnes i Leica Biosystems-produktet ("programmer") og tilknyttet brukerdokumentasjon ("dokumentasjonen" sammen
med programmene som er nevnt her, samlet som "programvaren"), bare som inkorporert i Leica Biosystems-produktet og
bare i samsvar med dokumentasjonen ("lisensen"). Du har ingen rett til å motta, bruke eller undersøke kildekode eller
designdokumentasjon relatert til programmene. Programvaren lisensieres og selges ikke. Som mellom partene, beholder
Leica Biosystems alle rettigheter, eierrettigheter og interesser i og til programvaren, med mindre det uttrykkelig og
utvetydig er lisensiert heri, og Leica Biosystems forbeholder seg alle rettigheter i programvaren som ikke er gitt deg.

Restriksjoner. Du skal ikke (og skal ikke tillate andre å): (i) kopiere programvaren, med mindre det er rimelig nødvendig å
bruke programmene i samsvar med denne avtalen, (ii) endre, tilpasse, oversette eller opprette avledede arbeid basert på
programvaren, eller inkludere programmer i andre produkter eller programvare, (iii) dekompilere, demontere, omvendt
konstruere eller på annen måte prøve å oppdage eller rekonstruere kildekoden (eller underliggende ideer, sekvens,
strukturorganisasjon eller algoritmer) til noen av programmene, eller gjøre forsøk på det, bortsett fra i den begrensede
grad det foregående er uttrykkelig tillatt etter gjeldende lov, i hvilket tilfelle du først må varsle Leica Biosystems skriftlig og
be om interoperabilitetsinformasjon angående programmene, (iv) levere, leie, låne eller lease programvaren til noen annen
part eller tilby informasjonstjenester til noen annen part gjennom bruk av programvaren, enten i form av en timesharing-
tjeneste, servicekontor eller annen informasjonsbehandlingstjeneste, (v) fjerne, endre eller skjule all produktidentifikasjon,
copyright-varsel, varemerke og/eller annen proprietær tegnforklaring som finnes i programvaren, (vi) formidle
ytelsesinformasjon eller analyse relatert til programmene eller (vii) bruke programmene i farlige miljøer som krever
sviktsikker ytelse der svikt i programmene kan føre til død, personskade eller miljøskade.

Avslutning. Lisensen trer i kraft til den avsluttes. Lisensen opphører automatisk uten varsel hvis du unnlater å oppfylle
bestemmelsene i denne avtalen. Innen fjorten (14) dager etter avslutning, skal du stoppe all bruk av og tilintetgjøre alle
kopier av programvaren i din besittelse eller under din kontroll, og sertifisere dette skriftlig til Leica Biosystems. Med
unntak av lisensen skal vilkårene i denne avtalen overleve et opphør. Opphør er ikke et eksklusivt rettsmiddel og alle andre
beføyelser vil være tilgjengelige for Leica Biosystems uansett om lisensen opphører eller ikke.

Produktstøtte. Bruk Leica Biosystems-støttenummeret som finnes i produktdokumentasjonen for å få informasjon om
støtte til Leica Biosystems-produktet.

Garantifraskrivelse. I størst mulig grad tillatt ved lov, leveres programvaren "som den er", uten garanti av noe slag, og
Leica Biosystems fraskriver seg alle garantier, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til
underforståtte garantier og vilkår for eiendomsrett, salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål og
ukrenkelighet. Leica Biosystems garanterer ikke at programvaren vil være feilfri, at bruk av programmene vil være fri for
avbrudd eller andre feil, at eventuelle feil eller defekter i programvaren vil bli korrigert eller at programvaren vil tilfredsstille
dine spesifikke krav. Du erkjenner og samtykker i at Leica Biosystems ikke garanterer eller gir noen fremstillinger om

3. Installasjon

34 ThermoBrite Elite Brukerhåndbok
3855-7500-519 B02



ytelse, bruk eller resultater av bruken av programvaren eller dens korrekthet, nøyaktighet, pålitelighet, aktualitet eller på
annen måte. Du påtar deg den fulle risiko forbundet med din bruk av programvaren. Denne ansvarsfraskrivelsen er en
vesentlig del av denne avtalen. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier eller betingelser,
så det er mulig at den foregående ansvarsfraskrivelsen ikke gjelder for deg. Hvis fraskrivelse av underforståtte garantier
ikke kan håndheves under gjeldende lov, skal eventuelle underforståtte garantier være begrenset til nitti (90) dager etter
levering av Leica Biosystems-produktet.

Ansvarsbegrensning. Uavhengig av hva som helst annet i denne avtalen, i den grad ikke annet følger av ufravikelig
lovgivning, skal Leica Biosystems ikke være ansvarlig når det gjelder noe tema idenne avtalen i henhold til noen kontrakt,
uaktsomhet, objektivt ansvar eller annen juridisk eller rimelig teori for:

l Tap av eller avbrudd i virksomheten;

l Tap av fortjeneste eller goodwill;

l Tap av bruk;

l Tap eller skade på eller ødeleggelse av data;

l Skade på annen programvare, maskinvare eller annet utstyr

l Uautorisert tilgang til eller endring av data;

l Uautorisert avsløring av sensitiv, konfidensiell eller proprietær informasjon;

l Eventuelle kostnader ved å levere erstatningsvarer, tjenester, teknologi eller rettigheter;

l Indirekte, spesielle, følgeskader, eksemplariske eller tilfeldige skader eller

l Beløp som overstiger to hundre og femti dollar (USD 250,00).

Begrensningene i dette punkt 6 skal ikke begrense Leica Biosystems ansvar for død eller personskade utelukkende som
følge av Leica Biosystems uaktsomhet, forsettlig uredelighet eller uriktig fremstilling.

Amerikanske offentlige brukere. Programvaren er et "kommersielt element" som består av "kommersiell
datamaskinprogramvare" og/eller "kommersiell datamaskinprogramvaredokumentasjon" slik disse begrepene er definert i
FAR-del 2.101, DFAR-del 252.227-7014(a)(1) og DFAR-del 252.227-7014(a)(5). I samsvar med FAR-del 12.212 og DFAR-
del 227.7202-4, skal eventuell bruk av programvaren, eller på vegne av, en etat eller annen instrumentalitet for USA-
regjeringen, styres utelukkende av vilkårene i denne avtalen og skal være hindret i den utstrekning det er uttrykkelig tillatt i
henhold til vilkårene i denne avtalen. Du vil sørge for at hvert eksemplar av programvaren som brukes av eller for den
amerikanske regjeringen er merket for å gjenspeile det foregående.

Eksport. Du skal overholde alle eksport- og omeksportrestriksjoner og reguleringer fra USAs handelsavdeling og andre
amerikanske etater og myndigheter. Uten å begrense det foregående, samtykker du i ikke å overføre (eller autorisere noen
til å overføre) programvaren (i) til (eller til en statsborger eller beboer av) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller
andre land som USA har handelsblokader fra, eller (ii) til noen på USAs finansdepartementliste over spesielt utpekte
statsborgere eller USAs handelsdepartements nektede personer.

Diverse. Du kan ikke overdra denne avtalen eller noen av dine rettigheter herunder, uten Leica Biosystems' skriftlige
samtykke, og eventuelle forsøk på å gjøre dette uten slikt samtykke skal være ugyldig. Ingen unnlatelse av å utøve noen
rettighet herunder vil fungere som en fraskrivelse av dette. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen skal anses av en
domstol med kompetent jurisdiksjon som ikke er tvangskraftig eller ugyldig, skal denne bestemmelsen begrenses eller
elimineres i den grad det er nødvendig slik at denne avtalen ellers vil forbli i full kraft og effekt og håndheves. Denne
avtalen skal fortolkes i samsvar med lovene i delstaten Illinois og USA forøvrig uten hensyn til bestemmelser om
lovkonflikter og uten hensyn til FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Den eneste og eksklusive
jurisdiksjon og verneting for eventuelle handlinger relatert til innholdet i dette skal være staten og USAs føderale
domstoler i fylket Cook, Illinois. Du skal ugjenkallelig underkaste deg jurisdiksjonen til slike domstoler og samtykke å møte
i et slikt forum med hensyn til handlinger eller søksmål som gjelder denne avtalen. Den vinnende part i ethvert søksmål for
å håndheve denne avtalen skal ha rett til å få dekket rimelige kostnader og utgifter, inkludert rimelige advokathonorarer.
Ingen endring av eller modifisering av denne avtalen vil være bindende med mindre den er skriftlig og signert av en
behørig autorisert representant for Leica Biosystems.

3. Installasjon

ThermoBrite Elite Brukerhåndbok
3855-7500-519 B02

35



Der Leica Biosystems har gitt deg en oversettelse av den engelske språkversjonen av denne avtalen, samtykker du i at
oversettelsen kun er gitt for din bekvemmelighet, og at den engelske versjonen av avtalen vil styre ditt forhold til Leica
Biosystems, hvilket språk være kontrollerende og enhver revisjon av denne avtalen på noe annet språk skal ikke være
bindende. Begge parter er enige om at denne avtalen er den fullstendige og eksklusive erklæringen om gjensidig
forståelse av partene knyttet til innholdet i denne avtalen.
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4. Systembeskrivelse

4.1 Driftsteori
ThermoBrite Elite System er et benktoppsystem for automatisering av en rekke laboratorieprotokoller, inkludert FISH
(fluorescerende in situ hybridisering) for FFPE-prøver klargjort på objektglass.

Reagens- og avfallsflasker er koblet til systemet i henhold til brukerens valgte protokoll.

Objektglass lastes inn i en objektglassholder før plassering i ThermoBrite Elite. Lasting/lossing av objektglass og
påføring/fjerning av sonde og dekktrekk er de eneste manuelle trinnene.

I henhold til valgt protokoll:

l Reagenser pumpes inn i et prøvekammer for deparafinisering, forbehandling, denaturering, hybridisering og
ettervask.

l Avfallsvæsker kastes i en avfallsflaske.

ThermoBrite Elite kan behandle opptil 12 objektglass per kjøring. Brukeren kan denaturere og hybridisere prøver om bord.

4.2 Komponenter
Systemets hovedkomponenter omfatter:

l ThermoBrite Elite-instrument

l Netbook med forhåndsinstallert programvare

l Væskehåndteringssystem og avfallsflasker

4.2.1 Foran

Figur 4-1: ThermoBrite Elite-sett forfra



4.2.2 Bakside

Figur 4-2: ThermoBrite Elite baksidevisning
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4.2.3 Væskesystem

4.2.3.1 Reagensmanifold
Ti (10) reagensåpninger som befinner seg på venstre side av systemet muliggjør innlegging av spesifikke reagenser,
avhengig av valgt protokoll.

Figur 4-3: Reagensporter

4.2.3.2 Avfallsmanifold
Tre brukervalgte avfallsporter som finnes på høyre side av systemet er tilgjengelige for avhending av avfallsvæsker i
separate avfallsflasker. Den fjerde porten er nødavfallsåpningen. Dette fungerer som en overflyt for eventuelle reagenser
som kan akkumuleres i instrumentets base.

Figur 4-4: Avfallsporter på høyre side av instrumentet
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4.2.3.3 Pumper
To peristaltiske pumper er plassert foran på systemet og aktiveres i henhold til valgt protokoll:

l Reagenspumpe —Den venstre peristaltiske pumpen leverer reagenser til prøvekammeret(ene) via
modulmanifolden.

l Avfallspumpe — Den høyre peristaltiske pumpen forkaster avfallsvæsker fra prøvekammeret(ene) til avfallsflasken
(e) via modulmanifolden.

Figur 4-5: Peristaltiske pumper foran instrumentet

Modulmanifold
Modulmanifolden er plassert mellom de peristaltiske pumpene. Seks rør som befinner seg på toppen av modulmanifolden
er individuelt koblet til hvert av prøvekamrene til de tre termomodulene.

Figur 4-6: Modulmanifold
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4.2.4 Objektglassholder
Seks objektglassholdere leveres med ThermoBrite Elite-systemet. Hver objektglassholder kan holde opptil to objektglass,
slik at brukerne kan kjøre opptil 12 objektglass samtidig. Objektglassholderen har en dreietapp som passer inn i sporene
på siden av hvert prøvekammer. Objektglassholderen gjør det mulig å laste inn/laste ut objektglass i/fra instrumentet.

Figur 4-7: Prøvekamre

Prøvekamrene er omgitt av den øvre drypplaten.

Figur 4-8: Øvre drypplate
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4.2.4.1 Prøvekamre
Tre termiske moduler åpnes ved å fjerne instrumentdekselet og åpne modullokkene. Hver av de tre termiske modulene
har to prøvekamre, og har et temperaturområde fra 25–95 °C.

Figur 4-9: Prøvekamre
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4.2.5 Elektriske og kommunikasjonstilkoblinger

4.2.5.1 Strømport og strømbryter
Plassert på venstre side av systemet.

Figur 4-10: Strømbryter - Den inkluderer sikringsboksen

Instrumentets hovedstrømbryter brukes som hovedfrakoblingsenheten.

4.2.5.2 Netbook kommunikasjonsport
Plassert midt på baksiden av systemet.

Figur 4-11: Netbook kommunikasjonsport
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4.2.6 Programvare
Brukerkontroll av systemet oppnås via Leica Biosystems tilpassede programmer som kjører på en Netbook levert med
instrumentet.

Med den intuitive brukervennlige programvaren kan du kjøre standardprotokoller eller konfigurere og lagre tilpassede
protokoller.

Gjeldende programvareversjon vises alltid nederst til venstre på skjermen.

Se 6 - Bruke ThermoBrite Elite-programvare.
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5. Klargjøre systemet for kjøring

5.1 Reagenser
5.1.1 Kompatible reagenser
Følgende reagenser kan brukes i ThermoBrite Elite:

l Saltløsningsnatriumsitrat (Saline Sodium Citrate (SSC))

l Fosfatbufret saltløsning (Phosphate Buffered Saline (PBS))

l 2-(N-morfolin) Etansulfonsyre (2-(N-morpholino) Ethanesulfonic Acid (MES))

l Tris-HCL

l Sitrat-baserte buffere (Citrate Based Buffers)

l Proteaser (Proteases)

l Natriumtiocyanat (Sodium Thiocyanate)

l 0.2N Saltsyre (0.2N Hydrochloric Acid) (og ytterligere fortynninger)

l Etanol (Ethanol)

l Isopropanol

l Metanol (Methanol)

l 4 % formaldehyd (4% Formaldehyde)

l 10 % nøytralt bufret formalin (10% Neutral Buffered Formalin)

l hydrogenperoksid (Hydrogen Peroxide)

l Deionisert/destillert vann (Deionized/Distilled Water)

l d-Limonen/Clearence

Denne listen inkluderer kanskje ikke alt.

Kontakt teknisk støtte før du bruker reagenser som ikke er inkludert ovenfor.

Andre komponenter enn de som er oppført, kan skade noen av instrumentets komponenter. IKKE bruk xylen
i instrumentet.

Et Skyll (Flush)etrinn med etanol/reagensgrad alkohol/industriell metylert sprit kreves etter hver fylling av
xylensubstitutt (d-Limonen).

Et Skyll (Flush)trinn med destillert/deionisert vann er påkrevd etter hver fylling av lave Ph-reagenser.



5.1.2 Klargjøring og tilkobling av reagens
Utfør følgende trinn før du kjører en protokoll på instrumentet:

1. Velg protokollen som skal kjøres. Protokollkjøringsoversikten viser:

l Nødvendig reagens, inkludert volum

l Reagensens inngangsport,

l Utgangsport for avfallsvæsker, inkludert volumet.

Figur 5-1: Dashbord – velg protokoll

2. Klargjør de nødvendige reagensene basert på Reagenslisten (Reagent List) som vises på skjermen. Instruksjoner
om tilberedelse av reagens finnes i ThermoBrite Elite-tilleggsdokument. Reagensflasker skal også merkes med
innholdet.

3. Koble slangen fra de aktuelle reagensflaskekorkene ved å fjerne slangetilpasningen på hetten.
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4. Fjern forsiktig reagensflaskehetten med filter i en vinkel for å unngå skade på flaskefilteret.

Figur 5-2: Fjerne reagensflaskekorker og -filtre

5. Legg til reagenser i reagensflaskene i samsvar med reagenslisten som vises på programvareskjermen.

6. Sett reagensflaskene forsiktig på plass. Unngå å skade flaskefilteret.

7. Sett inn og deretter vri for å låse den nummererte reagensrørtilpasningen til hetten på den aktuelle
reagensflasken.

Figur 5-3: Lås reagensrørtilpasningen
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8. Sett reagensflaskene inn i væskehåndteringssystemets hylle. Orienter flasker slik at flaskefilteret er nærmest den
nederste kanten for hver respektive flaske.

Figur 5-4: Plassering av reagensflaske

Hvis flaskefilteret ikke er plassert i den nederste kanten av hver reagensflaske, kan det oppstå flowfeil.

Hvis skadelige damper forventes eller er et problem, kan det være hensiktsmessig å betjene
ThermoBrite Elite under en egnet ventilatorhette.

Avfallsvæsker

Noen protokoller kan kreve bruk av giftige, brennbare eller farlige reagenser. Brukeren er ansvarlig for
å sørge for at det tas passende forholdsregler for sikkerhet, og at reagensene avhendes i henhold til
føderale, statlige og lokale forskrifter.

5. Klargjøre systemet for kjøring
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5.2 Objektglassforberedelse
1. Overfør prøven til objektglassene i henhold til den aktuelle protokollen som skal kjøres.

2. Sett de klargjorte objektglassene forsiktig inn i objektglassholderen. Objektglass skal plasseres med prøvesiden
vendt ned under forbehandling og etter vask. Under denaturering og hybridisering skal objektglass settes inn med
prøvesiden vendt opp med et dekkglass som er limt på plass ved bruk av Fixogum-gummilim (LK-071A eller KCN-
071A). Objektglasset holdes på plass med fjærbelastede klips.

3. Hold objektglassholderen med tappen og sett den inn i et tomt sted i et prøvekammer.

Figur 5-5: Sett objektglassholderen inn i prøvekammeret

5.3 System klart
1. Sørg for at Netbook er koblet til ThermoBrite Elite-instrumentet med en USB-kabel.

2. Sørg for at ThermoBrite Elite er slått på, og at den grønne LED-lampen lyser.

3. Sørg for at Netbook er slått på, og at ThermoBrite Elite-programmet kjører.

4. Kjør den valgte protokollen. Se 6 - Bruke ThermoBrite Elite-programvare.
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5. Klargjøre systemet for kjøring

Denne siden blir med vilje tom.
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6. Bruke ThermoBrite Elite-
programvare

6.1 Før du bruker instrumentet
Før instrumentet brukes til å kjøre en protokoll, klargjør objektglasset og kontrollobjektglass i henhold til god
laboratoriepraksis. Se 5 - Klargjøre systemet for kjøring.

6.2 ThermoBrite-grensesnittet
Alle ThermoBrite Elite-funksjoner utføres på en rekke skjermer, som er en del av den programvaren som er installert på
medfølgende Netbook. Når du starter ThermoBrite Elite, vises Startskjermen.

Figur 6-1: Startskjerm

Øverst på skjermen vises følgende informasjon (fra venstre til høyre):

Gjeldende dato og klokkeslett

Systemstatus eller valgt protokoll

Tilkoblingsstatus mellom instrumentet og Netbook



Gjeldende programvareversjon vises alltid nederst til venstre på skjermen.

Gjeldende programvareversjon

Start-skjermbildet har seks funksjonsknapper:

kjør (Run) Klikk for å kjøre en beskyttet protokoll.

Kjør/opprett/rediger
(Run/Create/Edit)

Klikk for å kjøre, opprette eller redigere en protokoll før du
beskytter den.

Rørvask (Line Wash) Klikk for å starte en rørvask.

Hjelp (Help) Klikk for å få tilgang til hjelp eller brukerhåndboken.

Logger (Logs) Klikk for å få tilgang til logger for en bestemt dag eller
kjøring.

Demp-ikon (Mute icon) Klikk for å dempe alarmen.

6.3 Kjøre en protokoll
6.3.1 Før du kjører en protokoll
Kontroller følgende før du kjører en protokoll:

l Reagensflaskenivåer – sørg for at hver flaske inneholder nok reagens til protokollen. Du kan se det nødvendige
reagensvolumet på protokolloversikten. Hvis du må fylle på en reagensflaske, se 3.4.1 - Væskestyringssystem og
ThermoBrite® Elite-tilleggsdokumenter.

l Posisjon for flaskeflaskefilter – Kontroller at flaskefilteret er nærmest den nederste kanten for hver respektive
flaske.

l Avfallsflaskevolum – sørg for at avfallsflasker har nok plass til å holde avfallet fra protokollkjøringen. Du kan se
avfallsvolumet som skal opprettes av kjøringen på skjermbildet Bekreft reagens og avfall. Hvis noen av dem er
fulle, tøm avfallsflaskene. Se 7.2.1 - Kassering av flytende avfall.

l Peristaltisk pumpetilstand – kontroller at rørene ikke er krympet. Hvis de er, prøv først å massere rørene for å få
dem tilbake i form. Skift ut rørene hvis det ikke fungerer. Se 7.6.2 - Skift ut de peristaltiske pumpeslangene.

IKKE flytt instrumentet mens en kjøring pågår.
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6.3.2 Velg en protokoll som skal kjøres
1. På Start-skjermbildet klikker du enten på:

l Kjør (Run) – for å velge en beskyttet protokoll. Du kan ikke endre en beskyttet protokoll.

l Kjør/opprett/rediger (Run/Create/Edit) - for å velge en beskyttet eller ubeskyttet protokoll. Ved å bruke
dette alternativet kan du redigere ubeskyttede protokoller før du kjører dem. Du kan også bruke dette
alternativet til å opprette en ny protokoll. For mer informasjon, se 6.4 - Opprette en ny protokoll.

Figur 6-2: Startskjerm

Systemet viser protokollene som er tilgjengelige for valg. Hvis du valgte Kjør (Run), kun beskyttede protokoller
vises. Hvis du valgte Kjør/opprett rediger (Run/Create/Edit), vil både beskyttede og ubeskyttede protokoller vises.
De beskyttede protokollene er i fet skrift og kan kopieres, men ikke redigeres.

2. I Tilgjengelige protokoller (Available Protocols)-feltet, velg et protokollnavn.

Figur 6-3: Velg protokoll

Systemet viser protokollbeskrivelsen og listen over reagenser som er nødvendige for å kjøre protokollen.

3. Klikk på Kjør (Run). Protokolloversikten vises.
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6.3.3 Legge til objektglass til modul
Protokolloversikten brukes til å tilordne prøveobjektglass til et prøvekammer i én av tre termiske moduler.

Figur 6-4: Protokolloversikt – tomt prøvekammer

Det finnes tre termiske moduler; hver inneholder to prøvekammer, A & B. Hvert kammer kan holde to objektglass.

Et objektglass må tilordnes minst én av de termiske modulene ved å klikke inne i den første
objektglassposisjonen. Det venstre kammeret i hver modul må velges først.

1. På protokolloversikten klikker du på i modulens objektglassposisjon som tilsvarer plasseringen av objektglassene.
Det grå området endres til å se ut som et objektglass.

Figur 6-5: Protokolloversikt – objektglass i prøvekammeret

Området nedenfor objektglasskartet gir informasjon om objektglassene som er valgt.

6. Bruke ThermoBrite Elite-programvare

54 ThermoBrite Elite Brukerhåndbok
3855-7500-519 B02



2. Velg et objektglass, og legg deretter inn data om pasienten: dvs. navn, ID-nummer. Du kan også overskrive
modulen og objektglassnummeret eller legge til spesifikke data ved siden av modul-/objektglassnumre (se bilde
nedenfor).

Dine data kan inkludere bokstaver, tall eller symboler på opptil 80 tegn. Men bare den første delen vises i feltet.

Figur 6-6: Protokolloversikt – valgt objektglass

3. Når alle objektglass du ønsker er lagt til, klikker du på Neste (Next) for å vise og kontrollere oppsettet av reagens-
og avfallsflaskene.

4. Kontroller at alle reagens- og avfallsflasker er i posisjonen som er spesifisert på skjermen. Hvis ikke, flytt flaskene
fysisk, da du ikke kan endre flaskeposisjonen i protokollen.
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5. Klikk på avmerkingsboksen Jeg har bekreftet at reagens- og avfallsoppsettet samsvarer med konfigurasjonen
ovenfor (I have confirmed that the reagent and waste setup matches the configuration above).

Du kan ikke klikke på Neste (Next)-knappen til denne avmerkingsboksen er valgt.

Figur 6-7: Bekreft oppsett av reagens og avfall

6. Klikk på Neste (Next). Protokolloversikten vises.

6.3.4 Start protokollen
1. Hvis du ikke allerede har gjort det, last objektglassene i tilsvarende modulposisjon(er).

Figur 6-8: Protokolloversikt – Start

2. På protokolloversikten klikker du på Start.

3. Skriv inn initialer og eventuelle merknader.
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4. Klikk på Start protokoll (Start Protocol) for å begynne å kjøre protokollen.

Figur 6-9: Protokolloversikt – Brukernavn og merknader

Protokolloversikten vises på nytt med statusen til protokollkjøringen.

Figur 6-10: Protokolloversikt – protokollkjøring
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5. Hvis en protokoll inneholder et Pausetrinn, klikk på Fortsett (Resume) for å fortsette.

Figur 6-11: Pause protokollmelding

6.3.5 Overvåke protokollkjøringsstatus

6.3.5.1 Objektglassposisjon
Når du kjører en protokoll vises statusen for kjøring, fylling og avfallsaktivitet i hver modul i bunnteksten på skjermen,
under temperaturindikatorene.

Bildet nedenfor viser for eksempel: Modul 1 er Kjører (Running), og Modul 2 er Drenering (Draining) til avfallsflaske (C).

Figur 6-12: Protokolloversikt – Protokollstatus for kjøring
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6.3.5.2 Nåværende modultemperatur
Gjeldende temperaturer vist i rødt indikerer at modulen blir oppvarmet.

Figur 6-13: Protokolloversikt – temperaturstatus (oppvarming)

Gjeldende temperaturer vist i grønt indikerer at modulen har nådd måltemperaturen.

Figur 6-14: Protokolloversikt – temperaturstatus (måltemperatur)
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Gjeldende temperaturer vist i blått indikerer at modulen blir nedkjølet.

Figur 6-15: Protokolloversikt – temperaturstatus (nedkjøling)
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6.3.6 Gjennomgå Protocol Completion Summary
(sammendrag av protokollfullføring)

Når en protokollkjøring er fullført, vises skjermen Sammendrag av protokollfullføring (Protocol Completion Summary).
Hvis nødvendig, kan du legge til kommentarer om Run (Kjøring) i feltet Merknader (Notes).

Figur 6-16: Sammendrag av protokollfullføring

Dette sammendraget inkluderer fem (5) alternativer:

l Vis sammendragslogg (View Summary Log) – Se 6.3.6.1 - Vis oppsummeringslogg

l Vis detaljlogg (View Detail Log) – Se 6.3.6.2 - View Detail Log (Vis detaljlogg)

l Dreneringskamre (Drain Chambers) – Se 6.3.6.3 - Drain Chambers (Dreneringskamre) 

l Lagre og kjør linjevasking (Save and Run Line Wash) – Se 6.3.6.4 - Save and Run Line Wash (Lagre og kjør
linjevasking)

l Lagre notater og lukk (Save Notes and Close) – Se 6.3.6.5 - Save Notes and Close (Lagre notater og lukk)
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6.3.6.1 Vis oppsummeringslogg
Klikk på Vis sammendragsslogg (View Summary Log) og velg en spesifikk sammendragslogg fra listen. Loggfilen åpnes i
Notepad. Et sammendragsalternativ er også tilgjengelig fra Protokoll fullført (Protocol Completed)/skjermen når en
protokoll er ferdig med å kjøre.

Logger er navngitt med følgende format: loggtype, dato, protokollnavn, dagens protokollnummer.

Figur 6-17: Loggfiler

6.3.6.2 View Detail Log (Vis detaljlogg)
Klikk på Vis detaljlogg (View Detail Log) og velg en spesifikk detaljlogg fra listen. Loggfilen åpnes i Notepad. Et
detaljalternativ er også tilgjengelig fra Protokoll fullført (Protocol Completed) når en protokoll er ferdig med å kjøre.

Logger er navngitt med følgende format: loggtype, dato, protokollnavn, protokollnummer på dagen.
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6.3.6.3 Drain Chambers (Dreneringskamre)
Dette alternativet brukes til å tømme eventuell gjenværende væske fra modulens prøvekamre. Hvis en protokoll avbrytes,
må prøvekamrene tømmes.

Figur 6-18: Protokolloversikt – dreneringskamre

6.3.6.4 Save and Run Line Wash (Lagre og kjør linjevasking)
Dette alternativet brukes til å vaske reagenslinjene. Se 7 - Vedlikehold.

6.3.6.5 Save Notes and Close (Lagre notater og lukk)
Lukkes med en mulighet til å velge logger fra Start-skjermbildet for å gjennomgå sammendraget eller detaljene for denne
kjøringen på et senere tidspunkt. Se 6.3.6.1 - Vis oppsummeringslogg eller 6.3.6.2 - View Detail Log (Vis detaljlogg).

6.3.7 Etter kjøring av en protokoll
Når du har kjørt en protokoll, utfører du følgende rengjøringsoppgaver:

l Rengjør og tørk kamrene – se 7.4.1.1 - Rengjør prøvekamrene 

l Rengjør øvre dryppplate – se 7.4.1.2 - Rengjør øvre dryppplate

l Rengjør pepsin-flasken – se 7.4.1.3 - Rengjør Pepsin-flasken

l Rengjør pepsin-linjen – se 7.4.1.4 - Rengjør Pepsin-slangen

l Hev det peristaltiske pumpedekselet for å frigjøre trykket på den peristaltiske pumpeslangen.

Hvis du ikke lar det peristaltiske pumpedekselet være åpent mens instrumentet ikke er i bruk, kan
slangen bli skadet, noe som vil påvirke reagensflyten på fremtidige kjøringer.
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6.4 Opprette en ny protokoll
Oppretting av en ny protokoll krever flere trinn:

l Legg til navn og beskrivelse

l Legg til protokolltrinnene

l Tilordne reagens- og avfallsflaskene.

Dette er et eksempel på oppsett av en reagens og er ikke et anbefalt oppsett for Clearene.

1. På Start-skjermen, klikk på Kjør/opprett/rediger (Run/Create/Edit).

Figur 6-19: Kjør/opprett/rediger
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2. Under Tilgjengelige protokoller (Available Protocols) felt, klikk på Ny (New).

Figur 6-20: Legg til ny protokoll

3. I Protokollnavn (Protocol Name)-feltet, angi et meningsfylt navn for den nye protokollen (opptil 80 tegn). Navnet
må være unikt. Hvis det ikke er det, vises en feilmelding når du prøver å lagre protokollen (se 6.4.3.2 - Advarsel
ugyldig protokollnavn ).

Flytt markøren til neste felt for å fortsette. Enter- og Fane-tastene fungerer ikke for dette
skjermbildet.

Figur 6-21: Rediger ny protokoll
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4. Angi en Beskrivelse for den nye protokollen.

5. Hvis du ikke ønsker at protokollen skal redigeres i fremtiden, klikk på Beskyttet (Protected) for å beskytte
protokollen.

Hvis du velger avmerkingsboksen Beskyttet (Protected), kan ikke protokollen redigeres etter at du
har klikket på Next (Neste).
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6.4.1 Legge til protokolltrinn
Når du oppretter en ny protokoll, inkluderes en Tømming (Drain) og et tomt Rreagens (Reagent)trinn automatisk. Du kan
imidlertid legge til et hvilket som helst antall av følgende trinn:

l Reagens (Reagent)

l Prime

l Pause

l Tømming (Drain)

6.4.1.1 Reagenstrinn
1. Hold det første trinnet som Tømming (Drain) for å sikre at det ikke finnes noen reagens inne i kammeret før en

protokoll starter.

Figur 6-22: Legge til protokolltrinn

2. I Protokolltrinn (Protocol Steps)-feltet, dobbeltklikk på Reagens (Reagent).

Nye trinn legges til umiddelbart etter det merkede trinnet.

Hvis du legger til et andre eller etterfølgende reagens, klikker du på Legg til (Add) under
Protokolltrinn (Protocol Steps) og deretter velger du Reagens (Reagent).
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Vinduet Protokollreagenstrinn (Protocol Reagent Step) vises. Som standard er Reagens (Reagent)trinnene
forhåndsutfylt med følgende alternativer:

l Fyll (Fill) (obligatorisk trinn)

l Ryste (Rock)

l Temp

l Inkuber (Incubate)

l Tømming (Drain)

Figur 6-23: Skjermbildet Protokollreagenstrinn

3. Dobbeltklikk på Reagens (Reagent) i listen Reagenstrinn (Reagent Step). Feltene Reagens (Reagent) og Flaske
(Bottle) vises.

4. Velg en reagens i Reagens- (Reagent)rullegardinlisten. Hvis reagensen ikke er i rullegardinlisten, skriver du inn
navnet på reagensen manuelt.

5. Velg et nummer som skal tilordnes flasken, i rullegardinlisten Flaske (Bottle).
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Kontroller at det tilordnede flaskenummeret samsvarer med gjeldende flaskeoppsett.

Hvis du velger alternativet Auto, bliir neste tilgjengelige flaskenummer tilordnet autmatisk, og dette
er kanskje ikke i samsvar med riktig reagens.

Figur 6-24: Protokollreagenstrinn – tilordne flaske
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6. Klikk på Oppdater (Update) for å legge til valgt reagens og flaske. Skjermbildet Reagenstrinn vises med
flaskenummeret vist i parentes ved siden av reagensnavnet. For eksempel, Clearene (Klaren) [1].

Figur 6-25: Protokollreagenstrinn – oppdater
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Reagensfylling
Dette alternativet brukes til å definere reagensvolumet som er distribuert inne i modulkammeret. Standarden er 100 %,
som tilsvarer 30 ml.

Fyll (Fill)-trinnet er påkrevd.

1. Dobbeltklikk Fyll (Fill). Juster om nødvendig Dispenser (Dispense)-volum til en prosentdel mellom 25 og 200.
Generelt anbefales 100 % fyllingsvolum under forvask og ettervask og et 50 % fyllingsvolum anbefales under
denaturering og hybridisering.

Figur 6-26: Protokollreagenstrinn – oppdater

2. Klikk på Oppdater (Update) for å validere oppføringen. Skjermbildet Reagenstrinn (Reagent Step) vises.
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Reagensrysting
Dette alternativet brukes til å definere syklusfrekvensen som ThermoBrite Elite vil ryste frem og tilbake.
Standardinnstillingen er Middels (Medium) hastighet – 12 sykluser/minutt.

Vi anbefaler at du ikke bruker Hurtig (Fast), da det kan skade prøven.

1. Dobbeltklikk Ryste (Rock).

Figur 6-27: Protokollreagenstrinn – ryste

2. Velg riktig alternativ:

l Stopp (Stop) - instrumentet vil ikke ryste

l Sakte (Slow) - 9 sykluser/minutt

l Middels (Medium) - 12 sykluser/minutt

l Rask (Fast) - 20 sykluser/minutt

Velge Stopp (Stop) vil føre til dårlig temperaturkontroll. Reagenstrinn som involverer termisk kontroll
skal ikke settes til Stopp (Stop).

3. Klikk på Oppdater (Update) for å validere oppføringen. Skjermbildet Reagenstrinn (Reagent Step) vises.
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Reagenstemp.
Bruk dette alternativet til å definere temperaturen som hvert kammer må ha for reagenstrinnet. Den er som standard satt
til 37 °C.

1. Dobbeltklikk Temp.. Angi en temperatur mellom 25 °C og 95 °C.

2. Ikke fjern avmerkingen På (On). Dette vil deaktivere oppvarming og avkjøling for modulen.

Velge På (On)-avmerkingsboksen tillater kun oppvarming/avkjøling for modulen. Bare moduler som
er lastet med objektglass på operasjonstidspunktet vil faktisk oppvarmes eller avkjøles.

Figur 6-28: Protokollreagenstrinn – temperatur

3. Velg når du vil at instrumentet skal starte oppvarming/avkjøling:

l Velg Vent på temp før du fortsetter (Wait for temp before continuing) å krysse av for å hindre neste trinn
fra å starte til temperaturen har nådd valgt temperatur.

l Fjern Vent på temp før du fortsetter (Wait for temp before continuing) å krysse av for å starte
inkubasjonstiden mens instrumentet begynner å oppvarme/avkjøle mot måltemperaturen. På slutten av
inkubasjonstiden vil den fortsette til neste trinn. I alminnelighet må du fjerne merket i avmerkingsboksen.

4. Klikk på Oppdater (Update) for å validere oppføringen. Skjermbildet Reagenstrinn (Reagent Step) vises. Etter
oppdatering, en Vent: Y (Wait: Y) eller Vent: N (Wait: N) vises på skjermbildet Reagenstrinn (Reagent Step) til høyre
for temperaturen, og indikerer om Vent på temp før du fortsetter (Wait for temp before continuing)
avkrysningsboks ble avmerket.
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Reagensbiopsi
Dette alternativet brukes til å definere inkubasjonstiden for reagenstrinnet. Standardinnstillingen er 5 minutter.

Dette trinnet er bare relevant hvis Vent på temp før du fortsetter (Wait for temp before continuing) ble valgt i
trinnet Temp.

1. Dobbeltklikk Inkuber (Incubate). Angi en tid som er mer enn 0,1 minutter for at prøven skal forbli ved den tidligere
valgte temperaturen i Temp. alternativ.

Figur 6-29: Protokollreagenstrinn – inkubering

2. Klikk på Oppdater (Update) for å validere oppføringen. Skjermbildet Reagenstrinn (Reagent Step) vises.

Reagenstømming
Dette alternativet trenger ikke inndata.

Alternativer for reagenstrinn
Følgende trinn kan legges til:

l Skyll (Flush)

l Pause
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Skyll (Flush)

Bruk dette alternativet for å legge til et Skyll (Flush)-trinn. Bruk et Skyll-trinn for å sikre at tidligere reagenser har blitt skylt
ut av væskeslangene. Dette er spesielt viktig når du bruker reagenser med høy eller lav Ph eller løsemidler. Inkludere et
Skyll (Flush)-trinn kan øke levetiden til den peristaltiske slangen.

Ved behov, Skyll (Flush)-trinnet bør legges til etter et Fyll (Fill)-trinn er valgt. Standard skyllevolum er 35,0 ml.

Et Skyll (Flush)-trinn av etanol/reagensgrad alkohol/industriell metylert sprit må programmeres umiddelbart
etter hver fylling av xylensubstitutt (d-Limonen).

Et Skyll (Flush)-trinn med destillert/deionisert vann må programmeres umiddelbart etter hver fylling av alle
lave Ph-reagenser.

1. Velg Fyll (Fill)-trinnet for å gå videre til Skyll (Flush)-trinnet, og klikk på Skyll (Flush)-knappen.

Figur 6-30: Protokollreagenstrinn – Skyll

2. I Reagens for å skylle med (Reagent to flush with) rullegardinlisten velger du en reagens.

3. Velg et flaskenummer i rullegardinlisten Flaske (Bottle).

4. Godta standard eller fjern avmerkingen i standard (default) avmerkingsboks og juster Flush volume (Skyllevolum)
til en verdi som er større enn 35 ml.
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5. Klikk på Oppdater (Update) for å validere oppføringen. Skjermbildet Reagenstrinn (Reagent Step) vises.

Nye trinn legges til umiddelbart etter det merkede trinnet.

Pause

Bruk dette alternativet til å legge til en spesifikk instruksjon og sett protokollen i pause for en manuell brukerhandling.

1. Velg trinnet som skal gjøres før Pause og klikk på Pause-knappen.

Figur 6-31: Protokollreagenstrinn – ledetekst

2. Skriv inn en Kommentar. Under Pause vil de termiske modulene holde temperaturen inntil brukeren klikker på
Fortsett (Resume). Et pausetrinn kan være nyttig etter hybridiseringsinkubasjon for å gi brukeren mulighet til å
komme tilbake når det er klart.

3. Klikk på Oppdater (Update) for å validere oppføringen. Skjermbildet Reagenstrinn (Reagent Step) vises.
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Lagre og lukk
Bruk følgende alternativer til å redigere eller lagre protokolltrinnene:

Save and
Close (Lagre
og lukk)

Lagre reagenstrinnene og vis dem i Protokolltrinn (Protocol
Steps)-feltet

Slette (Delete) Slett utvalget

Opp (Up) Flytt utvalget ett trinn opp

Ned (Down) Flytt utvalget ett trinn ned

Figur 6-32: Protokollreagenstrinn – lagre

Før du lagrer et protokolltrinn må du sørge for at undertrinnene holdes i riktig rekkefølge. Hvis et alternativ
er ute av sekvensen, bruk knappene Opp eller Ned.

Det er ingen Angre-alternativ.

Hvis du velger Tilbake (Back) etter oppdatering viser systemet "Eventuelle endringer du har gjort vil ikke bli
lagret. (Any changes you have made will not be saved.) Vil du forkaste endringene og gå tilbake? (Do you
wish to discard changes and go back?)". Hvis du klikker på Ja (Yes), ingen av endringene lagres. Hvis du
klikker på Nei (No), vil dialogboksen lukkes og du kan fortsette å legge til trinn.
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6.4.1.2 Prime-trinn
Prime-trinnet::

l fjerner væske fra en tidligere protokoll med en annen reagens, og

l fyller slangene for å unngå strømningsfeil.

Du trenger ikke å legge til et Prime-trinn. Instrumentet forberedes automatisk når det når hvert nye trinn.
Hvis du legger til et Prime-trinn, vil det føre til høyere volum av reagensbruk.

1. I Protokolltrinn (Protocol Steps)-feltet, klikk på Legg til (Add).

Figur 6-33: Legg til Prime-trinn

2. Klikk på Prime.

Ingen alternativer er tilgjengelige for trinnet Prime. Skjermbildet Protokoll (Protocol) vises.
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6.4.1.3 Pause-trinn
Bruk dette alternativet til å legge til en spesifikk instruksjon og sette protokollkjøringen på pause. Dette alternativet er det
samme som Pause-undertrinn. Se Trinnet Reagenstrinn.

1. Klikk på Legg til (Add)-rullegardinlisten, og velg deretter Pause.

Figur 6-34: Legg til Pausetrinn

Vinduet Protokollpausetrinn (Protocol Pause Step) vises.

2. I Kommentar (Comments)-feltet, skriv inn en instruksjon for pausetrinnet.

Figur 6-35: Protokollpausetrinn

3. Klikk på Oppdater (Update).
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6.4.1.4 Dreneringstrinn
Dette alternativet vil tømme innholdet i kammermodulene i avfallsflaskene.

1. I Protokolltrinn (Protocol Steps)-feltet, klikk på Tømming (Drain).

Ingen alternativer er tilgjengelige for Tømming (Drain)-trinnet.

Figur 6-36: Dreneringstrinn

6.4.2 Tilordne avfallsflasker
Når du har lagt til alle reagenstrinnene, må du tilordne beholdere til å motta avfallsproduktet fra de ulike trinnene i en
kjøring.

1. På skjermbildet Main Protocol (Hovedprotokoll) klikker du på Neste (Next). Skjermbildet Tilordne avfallsplassering
(Assign Waste Location) vises.

Figur 6-37: Protokolloversikt – bekreft oppsett av reagens og avfall
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"C" er standarden fordi det antas å motta det mest giftige avfallet. Bruk avfall "C" for etanol- og xylensubstitutter
(som Clearene eller Sub-X). Bruk avfall "A" for minst giftig avfall som vann. Bruk avfall "B" for alt annet avfall, som
Pepsin.

Gjøre/ikke gjøre IKKE tilordne natriumtiocyanat (NasCN) og hydrogenklorid (HCL) til samme
avfallsflaske. Tilordne NasCN og H2O (brukes til å skylle NasCN-linjen) til avfallsbeholderen
"A". Tilordne HCL og Pepsin (i HCL) til avfallsbeholderen «B».

2. Velg en reagens fra listen Reagensflasker (Reagent Bottles), og klikk på relevant > for å flytte den valgte
reagensen til listen Avfall A (Waste A), Avfall B (Waste B) eller Avfall C (Waste C).

Hvis du vil endre reagensplasseringen, velger du reagensen fra listen Avfall A (Waste A), Avfall B (Waste B) eller
Avfall C (Waste C), og klikker deretter på relevant < for å flytte den til listen over Reagensflasker (Reagent Bottles).
Se Figur 6-38 - Tilordne avfallsplassering nedenfor.

Figur 6-38: Tilordne avfallsplassering

Visse reagenser er kanskje ikke kompatible og skal ikke tildeles samme avfallsflaske, som
natriumtiocyanat og syrer. Det er brukerens ansvar å sikre reagenskompatibilitet ved tilordning
av avfall til en bestemt avfallsflaske.

Kast avfallsprodukt i samsvar med gjeldende forskrifter. Hvis du er usikker på gjeldende
juridiske krav, kontakt lokale myndigheter for informasjon.

3. Fortsett til alle reagensene i listen over Reagensflasker (Reagnet Bottles) er flyttet til listen for Avfall A (Waste A),
Avfall B (Waste B) eller Avfall C (Waste C).

4. Klikk på Lagre (Save) for å lagre og gå tilbake til hovedprotokollskjermbildet.
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6.4.3 Sjekk varsler

6.4.3.1 Problemer med advarselsprotokoll
Denne advarselen vises hvis det er et potensielt problem med ett eller flere trinn. Det betyr ikke at kjøringen avbrytes.

Figur 6-39: Advarsel – protokollproblem

1. Klikk på Ja (Yes) for å lagre og avslutte; eller klikk på Nei (No) for å gjøre rettelser.

6.4.3.2 Advarsel ugyldig protokollnavn
Denne dialogboksen vises når det finnes en eksisterende protokoll med samme navn.

Figur 6-40: Advarsel – Ugyldig protokollnavn

1. Klikk på og gi deretter nytt navn til protokollen.

6. Bruke ThermoBrite Elite-programvare
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7. Vedlikehold
IKKE utsett ThermoBrite Elite Unit eller Netbook for sterke eller konsentrerte syrer, baser eller oksiderende
midler, aromatiske eller halogenerte hydrokarboner, estere eller ketoner.

Bruk egnet personlig verneutstyr for å unngå eksponering for patogener. Kast kontaminerte materialer i
henhold til gjeldende forskrifter.

Leica Biosystems anbefaler at instrumentbrukere utfører periodiske inspeksjoner og forebyggende vedlikehold på alle
instrumenter. Kontakt kundeservice eller forhandler for valgfrie tjenester som tilbys for dette instrumentet.

Tjeneste
Kontakt kundeservice hos Leica Biosystems eller forhandler for service på instrumentet.



7.1 Sjekkliste for rengjøring og vedlikehold
Bruk planen nedenfor til å rengjøre og vedlikeholde ThermoBrite Elite.

Oppgave Del

Daglig – før hver kjøring
Kontroller volumet på reagensnivået 3.4.1 - Væskestyringssystem

Kontroller posisjonen til reagensflaskefilteret 3.4.1 - Væskestyringssystem

Kontroller volumet på avfallsflasken 7.2.1 - Kassering av flytende avfall

Kontroller den peristaltiske slangen 7.6.2 - Skift ut de peristaltiske pumpeslangene

Daglig – etter hver kjøring
Rene/tørre prøvekamre 7.4.1.1 - Rengjør prøvekamrene 

Rengjør øvre drypplate 7.4.1.2 - Rengjør øvre dryppplate

Åpent peristaltisk pumpedeksel

Rengjør Pepsin-flasken 7.4.1.3 - Rengjør Pepsin-flasken

Rengjør Pepsin-slangen 7.4.1.4 - Rengjør Pepsin-slangen

Ukentlig
Slangevask 7.3 - Slangevask 

Slangetank for Klaren-slanger 7.3 - Slangevask 

Tomme avfallsflasker 7.2.1 - Kassering av flytende avfall

Månedlig
Rengjør reagensflasker 7.4.2.3 - Rengjøre reagensflasker og filtre

Rengjør avfallsflasker 7.4.2.4 - Rengjøre avfallsflasker

Rengjør utsiden av ThermoBrite Elite 7.4.2.1 - Rengjøre instrumentoverflater 

Rengjør objektglassholderen 7.4.2.2 - Rengjør objektglassholdere 

Sikkerhetskopier loggfiler på bærbar PC 7.5.2 - Sikkerhetskopi av protokollfiler på bærbar PC

Sikkerhetskopier protokollfiler på bærbar PC 7.5.1 - Sikkerhetskopi av loggfiler på bærbar PC

Etter behov
Skifte ut modulmanifoldfiltre 7.6.1 - Skifte ut modulmanifoldfiltre

Skift ut den peristaltiske pumpeslangen 7.6.2 - Skift ut de peristaltiske pumpeslangene

Skift ut sikringene 7.6.3 - Skifte ut sikringer  
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7.2 Disposisjon
7.2.1 Kassering av flytende avfall
Kasser eventuelle reagenser som brukes sammen med instrumentet, i samsvar med anbefalingene fra
reagensprodusenten.

Tøm avfallsflaskene som en del av det ukentlige vedlikeholdet eller oftere om nødvendig.

Kast avfallsprodukt i samsvar med gjeldende forskrifter. Hvis du er usikker på gjeldende juridiske krav,
kontakt lokale myndigheter for informasjon.

7.2.2 Kassere instrumentdeler
I EU må alt elektronisk avfall avhendes i samsvar med forordning om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(2012/19/EU). I regioner utenfor EU må du følge lokale prosedyrer og forskrifter for avhending av elektronisk avfall.

Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte din lokale Leica Biosystems-representant.

1. Koble strømmen fra instrumentet.

2. Tøm all væske ut av instrumentet.

3. Rengjør og dekontaminer instrumentet ved å utføre en slangevask med minimum 70 % etanol (se 7.3.1 - Kjør en
slangevask).

Kast instrumentet eller deler av instrumentet i samsvar med alle prosedyrer og lokale/statlige
forskrifter som gjelder ved laboratoriet.

7.3 Slangevask
Line Wash (slangevask) er en vedlikeholdsprosedyre som må utføres for å opprettholde instrumentets optimale del av
væsketilstanden.

Kjør slangevasken:

l som en del av et rutinemessig ukentlig vedlikehold,

l når anbefalt som en komponent i feilsøking,

l like før ThermoBrite Elite ikke skal benyttes i en uke.

Denne prosedyren består av to trinn:

1. En etanolskylling:

l Alle reagenser med unntak av Clearene– 70 % etanol

l Clearene eller andre xylensubstitutter—100 % etanol

2. En luftskylling.

7. Vedlikehold
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7.3.1 Kjør en slangevask
Nødvendige elementer: 70 % etanol (eller vann av reagenskvalitet eller avionisert vann), papirhåndkle og egnet personlig
verneutstyr.

For Clearene og slangetetninger, bruk 100 % etanol.

1. Sett inn og vri deretter for å låse opptil 3 reagensslangekoblinger på hetten til ThermoBrite Elite Wash Bottle (fylt
med deionisert vann, 70 % etanol eller 100 % etanol for Clearene-slanger).

Figur 7-1: Sett reagensslangebeslag på vaskeløsningsflasken

2. Fra hovedskjermbildet klikker du på Slangevask (Line Wash)-knappen.

Figur 7-2: Velg slangevask
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3. Merk av i slangeboksen som svarer til slangene som skal vaskes, opptil tre om gangen..

Figur 7-3: Slangevask

4. Velg ønsket avfallsflaske.

Kast avfallsprodukt i samsvar med gjeldende forskrifter. Hvis du er usikker på gjeldende
juridiske krav, kontakt lokale myndigheter for informasjon.

5. Klikk på Start.

6. Legg til riktig mengde 70 % etanol (eller tilsvarende) til ThermoBrite Elite Wash Bottle, basert på meldinger som
vises på skjermen.

Figur 7-4: Bekreft oppsett

7. Klikk på Ja (Yes) for å bekrefte.
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8. Når skyllingen er ferdig, følg instruksjonene på skjermen og fjern koblingene fra ThermoBrite Elite Wash Bottle-
hetten for å tillate spyling med luft.

Figur 7-5: Pause-melding – fjern reagensslanger

9. Klikk på Gjenoppta (Resume).

10. Klikk på Lagre notater og lukk (Save Notes and Close).

Figur 7-6: Pause melding – slangevask fullført

11. Gjenta trinn 1–10 for gjenværende slanger som skal vaskes.

7. Vedlikehold

88 ThermoBrite Elite Brukerhåndbok
3855-7500-519 B02



7.4 Rengøring
Regelmessig rengjøring anbefales for alle laboratorieinstrumenter og hyppigheten avhenger av arbeidsmiljøet. Anbefalte
prosedyrer er angitt nedenfor.

Koble ThermoBrite Elite-enheten fra vegguttaket og koble den fra Netbook før rengjøring.

Før du bruker andre rengjørings- eller dekontamineringsmetoder enn de som er anbefalt, må du sjekke med
teknisk støtte at den foreslåtte metoden ikke vil skade utstyret.

7.4.1 Etter hver kjøring
Utfør følgende rengjøringsprosedyrer etter hver kjøring.

7.4.1.1 Rengjør prøvekamrene
Nødvendige elementer: Akseptable desinfeksjonsmidler er 70 % eller høyere konsentrasjon av alkohol, lofri klut, destillert
vann og egnet personlig verneutstyr.

1. Fjern eventuelle objektglass i instrumentet.

2. Fukt en lofri klut med 70 % eller høyere konsentrasjon av alkohol og rengjør de indre flatene på modulene.

3. Tørk av med destillert vann.

4. Tørk av med en lofri klut.

5. La kammerlokkene være åpne slik at kamrene er helt tørre.

7.4.1.2 Rengjør øvre dryppplate
Nødvendige elementer: Akseptable desinfeksjonsmidler er 70 % eller høyere konsentrasjon av alkohol, lofri klut, destillert
vann og egnet personlig verneutstyr.

1. Fukt en lofritt klut med 70 % eller høyere konsentrasjon av alkohol og rengjør overflatene på øvre dryppplate.

2. Tørk av med destillert vann.

3. Tørk av med en lofri klut.
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7.4.1.3 Rengjør Pepsin-flasken
Nødvendige elementer: Akseptable desinfeksjonsmidler er 70 % eller høyere konsentrasjon av alkohol, avionisert vann,
lofri klut og egnet personlig verneutstyr.

1. Kontroller at instrumentet ikke er i bruk.

2. Fjern hetten og tøm Pepsin-flasken.  Kast reagensen i samsvar med godkjente prosedyrer på anlegget.

3. Vask flaskene med 70 % alkohol.

4. Skyll grundig med avionisert vann.

5. La beholderne tørke før påfylling med ny reagens og skal tilbake til instrumentet.

7.4.1.4 Rengjør Pepsin-slangen
Etter hver kjøring skal du utføre en slangevask med 70 % eller høyere alkohol på Pepsin-slangen. Se 7.3.1 - Kjør en
slangevask

7.4.2 Månedlig
Utfør følgende rengjøringsprosedyrer månedlig.

7.4.2.1 Rengjøre instrumentoverflater
Nødvendige elementer: Mildt rengjøringsmiddel, lofri klut, destillert vann og egnet personlig verneutstyr.

1. Rengjør utvendige flater på ThermoBrite Elite Unit med en lofri klut fuktet med vann og mildt rengjøringsmiddel for
å fjerne eventuelle avleiringer.

2. Tørk på nytt med destillert vann.

3. Tørk av.

7.4.2.2 Rengjør objektglassholdere
Nødvendige elementer: Akseptable desinfeksjonsmidler er 70 % eller høyere konsentrasjon av alkohol, lofri klut, destillert
vann og egnet personlig verneutstyr.

1. Fjern eventuelle objektglass fra innsiden av instrumentet.

2. Bløtlegg objektglassholderen i 70 % eller høyere konsentrasjon i minst 5 min. Utfør en visuell kontroll for å sikre at
den er ren.

3. Skyll grundig med destillert vann.

4. Tørk av med en lofri klut.
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7.4.2.3 Rengjøre reagensflasker og filtre
Nødvendige elementer: Akseptable desinfeksjonsmidler er 70 % eller høyere konsentrasjon av alkohol, avionisert vann,
lofri klut og egnet personlig verneutstyr.

1. Kontroller at instrumentet ikke er i bruk.

2. Fjern korken og tøm reagensflaskene. Kast reagensen i samsvar med godkjente prosedyrer på anlegget.

3. Vask flasker og filtre med etanol. For

l Xylene-substitutter (for eksempel Clearene) – bruk 100 % alkohol

l Alle andre reagenser (inkludert Pepsin og H2O) – bruk 70 % alkohol

4. Skyll grundig med deionisert vann.

5. La flaskene og filtrene tørke før du fyller på ny reagens og sett dem tilbake på instrumentet.

7.4.2.4 Rengjøre avfallsflasker
Nødvendige elementer: 0,5 % blekemiddeloppløsning (v/v) eller industriell styrke vaskemiddel, avionisert vann og egnet
personlig verneutstyr.

1. Kontroller at instrumentet ikke er i bruk.

2. Fjern lokket og tøm alt avfall fra beholderne. Kast avfallet i samsvar med godkjente prosedyrer ved fasiliteten.

3. Rengjør avfallsbeholderne med en 0,5 % blekemiddelløsning (w/v) eller et industrielt rengjøringsmiddel.

4. Skyll grundig med avionisert vann.

5. Returner avfallsbeholderne til instrumentet.

7.4.2.5 Rengjøre Netbook
Følg produsentens anbefalinger for rengjøring av Netbook.
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7.5 Sikkerhetskopi av data
7.5.1 Sikkerhetskopi av loggfiler på bærbar PC
Kopier alle filer i følgende mappe til en USB:

C:\Users\Public\Public Documents\Leica\logs

Loggfiler lagres i en tekstfil.

7.5.2 Sikkerhetskopi av protokollfiler på bærbar PC
Kopier alle filer i følgende mappe til en USB:

C:\Users\Public\Public Documents\Leica\protocols

Hver protokoll lagres i en fil med kommaseparerte verdier (.csv).
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7.6 Vedlikehold etter behov
7.6.1 Skifte ut modulmanifoldfiltre
Modulmanifolden er plassert foran på instrumentet mellom de peristaltiske pumpene. Hvis instrumentet ikke er
tilstrekkelig vedlikeholdt, må du kanskje skifte ut modulmanifoldfiltre mellom service. Når du kjører protokoller, hvis du
ser flere meldinger knyttet til enten langsom fylling eller kritiske fyllefeil for et kammer, må du kanskje skifte ut
modulmanifoldfiltre.

En enkelt feil knyttet til problemer med fyllingen indikerer ikke nødvendigvis at modulmanifoldfiltrene må
skiftes ut. Vent til det er flere feil for det samme kammeret.

Nødvendige elementer: Manifoldfiltersett, artikkelnr. 3800-007743-001, papirhåndkle og egnet personlig verneutstyr.

1. Vri hovedbryteren på bakpanelet til av-posisjonen (0). Sørg for at strømkabelen til ThermoBrite Elite-enheten er
frakoblet.

2. Plasser papirhåndklær under modulmanifolden for å fange opp eventuell mulig væskelekkasje (se bilde nedenfor).

Figur 7-7: Modulmanifold

3. Bruk en standard skrutrekker og drei til venstre for å fjerne hvert manifoldfilter.

4. Kast de gamle manifoldfiltrene i henhold til gjeldende forskrifter.

Kast kontaminert materiale i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Hvis du er usikker på
de gjeldende juridiske kravene, kontakt lokale myndigheter for informasjon.
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5. Hvert manifoldfilter har en svart O-ring. Kontroller at det er riktig plassert før du installerer filteret, se bildet til
høyre.

Figur 7-8: Manifoldfilter

6. Bruk en standard skrutrekker og drei med klokken, og sett et nytt filter inn i hver av de seks portene. Pass på
gjengene er på linje. Ikke tving hvis gjengene ikke er på linje.

7. Drei hovedbryteren på bakpanelet til På (On) (I)-stilling.

8. Kjør en kort protokoll eller en Slangevask (Line Wash) for å sikre at filtrene er riktig installert og ikke lekker. Se
7.3 - Slangevask .

7.6.2 Skift ut de peristaltiske pumpeslangene
Med normal daglig bruk må de peristaltiske pumpeslangene skiftes ut omtrent hver 3. måned, men dette avhenger av
antall kjøringer du utfører, og reagensene som brukes. Du vil kunne se om de må byttes når:

l Du oppdager kritiske drenerings- og fyllingsfeil under kjøring av protokoller

l Ved visuell inspeksjon ser rørene ut som de er krympet.

Hvis du opplever disse problemene etter å ha kjørt en hybridiseringskjøring over natten, kan du prøve å massere slangene
for å bringe dem tilbake til riktig form. Skift ut slangene hvis det ikke fungerer.

For å maksimere slangenes levetid må du passe på at det peristaltiske pumpedekselet er åpent når
instrumentet ikke er i bruk. Av og til kan du se disse problemene etter en kjøring over natten.

De peristaltiske pumpene har bevegelige ruller som kan knipe eller fange fingre. Slå alltid av instrumentet
før det peristaltiske pumpedekselet åpnes. Prøv aldri å justere eller få tilgang til slangen mens instrumentet
er slått på.

Kast kontaminert materiale i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Hvis du er usikker på
gjeldende juridiske krav, kontakt lokale myndigheter for informasjon.
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Nødvendige elementer: Slangesett for peristaltisk pumpe, artikkelnr. 3800-007742-001, tørkepapir og egnet personlig
verneutstyr.

1. Drei hovedbryteren på bakpanelet til Av (Off)(0)-stilling. Påse at strømkabelen til ThermoBrite Elite-enheten er
frakoblet.

2. Plasser noen papirhåndklær under den peristaltiske pumpen for å fange opp eventuell væskelekkasje, se bildet
nedenfor.

Figur 7-9: Peristaltisk pumpe

3. Løft det peristaltiske pumpedekselet for å få tilgang til pumpen. Dette hever den øverste delen av pumpen, og gir
full tilgang til slangen. Se Figur 7-10 - Fjern støpselet fra utgangsporten.

4. Fjern det grå støpselet fra utgangsporten ved å trekke den oppover på støpsel og slange, se bildet nedenfor.

Figur 7-10: Fjern støpselet fra utgangsporten

5. Gjenta trinn 4 for innløpsporten til slangen og de grå koblingene er frie.
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6. Sett et nytt pumpeslange inn i inntaks- og utgangsstøpslene. Skyv slangen hele veien for å unngå mulig lekkasje.

Figur 7-11: Sett støpselet inn i utgangs- og inntaksporten

7. Før slangen inn i den peristaltiske pumpen over rullene. Kontroller at slangen hviler i V-hakket på begge sider av
pumpen. Se bildet nedenfor.

Figur 7-12: Slangestilling

8. Senk dekselet til det peristaltiske pumpen for å lukke pumpen. Dette senker den øverste delen av pumpen og
fester slangen over rullene.

9. Kast den gamle slangen i henhold til gjeldende forskrifter.

10. Gjenta prosedyren for den andre peristaltiske pumpen.
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7.6.3 Skifte ut sikringer
Drei hovedbryteren på bakpanelet til Av (Off)(0)-stilling. Koble ThermoBrite Elite-enheten fra vegguttaket og
koble den fra Netbook før sikringene skiftes.

For fortsatt beskyttelse mot risiko for brann og fare, skal de kun byttes med samme type og samme
gradering av sikringer.

1. Instrumentsikringene er plassert på bakpanelet, mellom strømkabelkontakten og strømbryteren.

Figur 7-13: Strømbryter – sikringsboks

2. Fjern strømkabelen for å få tilgang til sikringsholderen.

3. Bruk en liten standard skrutrekker på én side og stram sikringsholderen.

Figur 7-14: Strømbryter – åpne sikringsholderen
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4. Fjern sikringsholderen. To sikringer settes inn i sikringsholderen.

Figur 7-15: Strømbryter – bytt sikring

5. Erstatt med sikringer av samme type og klassifisering: 10,0 A 250 V F 5 x 20 mm.

6. Sett sikringsholderen på plass til den klikker på plass.

7. Koble Netbook til enheten igjen.

8. Koble til strømkabelen igjen, og trykk deretter på strømbryteren til På (On) (I)-stilling.
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8. Feilsøking
En selvtest utføres automatisk når ThermoBrite Elite-enheten slås på.

Når instrumentet er slått på, høres et dobbelt pip, og grønt LED på høyre side av frontpanelet vil lyse.

Figur 8-1: Peristaltisk pumpe

8.1 Feilsøking etter symptomer
Symptom Mulig årsak Botemidler

Det grønne LED-lyset er ikke
på, og instrumentet vil ikke
fungere.

Løs strømkabeltilkobling. Kontroller at strømkabelen på baksiden
av instrumentet er riktig satt inn i
stikkontakten.

Enheten er ikke tilkoblet eller strømkilden er
defekt.

Kontroller at instrumentet er riktig
koblet til en stikkontakt.

Kontakt teknisk service eller
forhandleren hvis problemet vedvarer.

Sikringen er gått eller ikke installert. Se 7.6.3 - Skifte ut sikringer  .

Defekt intern strømforsyning. Kontakt teknisk støtte eller din
forhandler.

USB-kommunikasjonsfeil Dårlige koblinger. Sjekk koblingene på baksiden av
ThermoBrite Elite og på USB-porten i
Netbook.

Defekt kabel Skift ut USB-kabelen.



Symptom Mulig årsak Botemidler

Prøvekamrene fylles ikke Reagensrøret er ikke riktig koblet.

Reagensrøret er bøyd.

Kontroller slangekoblingene på hetten
på reagensmanifolden og
reagensflasken.

Flaskefilter blokkert. Rengjør flaskefilteret med 70 % etanol.

Skift ut filterenheten.

Røret er ikke riktig koblet på modulmanifolden. Kontroller slangekoblingene på
reagensmanifolden. Se
Modulmanifold .

Inntaks-/utløpsåpningen i prøvekammeret kan
være blokkert. Se bildet nedenfor.

Rengjør systemet; se 7.3 - Slangevask .

Kontakt teknisk støtte eller
forhandleren hvis problemet vedvarer.

Reagensflasken er tom. Fyll reagensflasken med riktig reagens.

Reagenspumpen pumper ikke reagens, se
bildet nedenfor.

Kontroller om rullene roterer på venstre
pumpe på forsiden av instrumentet.

Hvis ikke, kontakt teknisk støtte eller
din forhandler.
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Symptom Mulig årsak Botemidler

Prøvekamrene tømmes ikke Røret er ikke riktig koblet på modulmanifolden. Kontroller slangekoblingene på
reagensmanifolden. Se
Modulmanifold .

Avfallspumpen pumper ikke opp avfallsvæske,
se bilde nedenfor.

Kontroller om rullene roterer på høyre
pumpe som befinner seg på forsiden av
instrumentet.

Hvis ikke, kontakt teknisk støtte eller
din forhandler.

Inntaks-/utløpsåpningen i prøvekammeret kan
være blokkert. Se bildet nedenfor.

Rengjør systemet; se 7.3 - Slangevask .

Kontakt teknisk støtte eller
forhandleren hvis problemet vedvarer.

Tilstoppet manifoldfiltre Bytt ut manifoldfiltre; se 7.6.1 - Skifte ut
modulmanifoldfiltre.
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8.2 Feilmeldinger
8.2.1 Kan ikke laste protokoll

Årsaker Botemidler

Programvaren kan ikke laste inn den valgte protokollen. Start Netbook på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.2 Kunne ikke bytte # til #
Årsaker Botemidler

En intern ventil reagerer ikke riktig. Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.3 Tømmeside lavt flow
Årsaker Botemidler

Avfallsflyten er treg. 1. Kontroller om prøvekammeret er blokkert

2. Bytt ut manifoldfiltre; se 7.6.1 - Skifte ut
modulmanifoldfiltre.

3. Skift ut den peristaltiske avfallsslangen; se
7.6.2 - Skift ut de peristaltiske pumpeslangene.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.4 Feil ved innlasting av protokoll
Årsaker Botemidler

Programvaren kan ikke laste inn den valgte protokollen. Start Netbook på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.
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8.2.5 Utgangsventil kunne ikke endres til forbistilling
Årsaker Botemidler

Utgangsventilen reagerer ikke riktig. Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.6 Inntaksventil kunne ikke endres til forbistilling
Årsaker Botemidler

Inntaksventilen reagerer ikke riktig. Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.7 Inntaksventil kunne ikke endres til kammer
Årsaker Botemidler

Inntaksventilen reagerer ikke riktig. Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.8 Instrument mislyktes med selvtest
Årsaker Botemidler

En eller flere av instrumentets selvtester besto ikke. Sørg for at dekselet er på.

Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.9 Instrumenttråden er enten avsluttet eller
reagerer ikke innen 20 sekunder. Programvaren
avsluttes

Årsaker Botemidler

Instrumentet reagerer ikke på en programvarekommando. Start Netbook på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.
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8.2.10 Modulene nådde ikke måltemperatur(er) innen
1 time

Årsaker Botemidler

Problem med fastvare eller termisk modul. Start Netbook og ThermoBrite Elite på nytt. Kontakt teknisk
støtte eller forhandleren hvis problemet vedvarer.

8.2.11 Intern programvarefeil
Årsaker Botemidler

Programvaren sluttet å fungere. Start Netbook på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.12 Intern instrumentfeil
Årsaker Botemidler

En intern komponent reagerer ikke på en kommando. Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.13 Intern driftsfeil
Årsaker Botemidler

En intern komponent reagerer ikke på en kommando. Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.14 Feil ved intern stasjon
Årsaker Botemidler

En intern komponent reagerer ikke på en kommando. Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.
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8.2.15 Ingen ThermoBrite Elite funnet
Årsaker Botemidler

Netbook kan ikke koble seg til ThermoBrite Elite. Kontroller USB-tilkoblingene mellom instrumentet og
Netbook.

Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.16 Reagenventil kunne ikke bytte til reagenslinje #
Årsaker Botemidler

Reagensventilen reagerer ikke riktig. Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.17 Selvtest kunne ikke kommunisere med
instrument

Årsaker Botemidler

Netbook kan ikke koble seg til ThermoBrite Elite. Koble USB fra Netbook og koble den til igjen.

Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.
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8.2.18 Sensorer angir en kritisk strømningsfeil
Årsaker Botemidler

Sensorer angir et kritisk strømningsproblem under fylling.

Årsaker:

l tom reagensflaske

l frakoblet reagensrør

l filter for blokkert reagensflaske

l slitt peristaltisk slange

Sensorer angir et kritisk strømningsproblem under
tømming.

Årsaker:

l tilstoppet kammerport

l blokkert manifoldfilter

l brukt peristaltisk slange

l fulle avfallsflasker

Start Netbook og instrumentet på nytt.

l Utfør en slangevask, se 7.3.1 - Kjør en slangevask

l Fyll ut tom reagensflaske

l Kontroller reagensrørene til reagensflaskene og
reagensmanifolden.

l Skift ut de peristaltiske slangene; se 7.6.2 - Skift ut
de peristaltiske pumpeslangene.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.19 Sensorer angir redusert flythastighetsadvarsel
(er)

Årsaker Botemidler

Sensorer angir et redusert strømningsproblem under
fylling.

Årsaker:

l tom reagensflaske

l frakoblet reagensrør

l filter for blokkert reagensflaske

l brukt peristaltisk slange

Sensorer angir et redusert strømningsproblem under
tømming.

Årsaker:

l tilstoppet kammerport

l blokkert manifoldfilter

l brukt peristaltisk slange

l fulle avfallsflasker

Start Netbook og instrumentet på nytt.

l Utfør en slangevask, se 7.3 - Slangevask .

l Fyll opp en tom reagensflaske.

l Kontroller reagensslangene til reagensflaskene og
reagensmanifolden.

l Skift ut de peristaltiske slangene; se 7.6.2 - Skift ut
de peristaltiske pumpeslangene.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.
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8.2.20 Protokollen har feilet
Årsaker Botemidler

Et problem førte til at protokollen mislyktes. Start Netbook og instrumentet på nytt.

Start protokollen på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.21 Denne protokollen inneholder feil og kan ikke
kjøres

Årsaker Botemidler

Den valgte protokollen inneholder feil i konfigurasjonen. Kontroller konfigurasjonstrinnene og undertrinnene.

Start Netbook på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.22 Uhåndtert unntak
Årsaker Botemidler

En intern komponent reagerer ikke på en kommando. Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.

8.2.23 Avbrudd i USB-kommunikasjon
Årsaker Botemidler

Netbook mistet forbindelsen med ThermoBrite Elite. Koble USB fra Netbook og koble den til igjen.

Start Netbook og instrumentet på nytt.

Kontakt teknisk støtte eller forhandleren hvis problemet
vedvarer.
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8.3 Kontrollerer USB-koblinger
Koble den medfølgende USB-kommunikasjonskabelen til en USB-port på Netbook og til kommunikasjonsporten midt på
bakpanelet.

Figur 8-2: USB-tilkobling mellom Netbook og instrument

Figur 8-3: Netbook kommunikasjonsport

Når tilkoblingen er opprettet, viser hovedskjermen USB-tilkoblingsikonet.

Koblet     Ikke koblet
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9. Spesifikasjoner
Produktnavn ThermoBrite Elite

Produktnummer 3800-007000-001

Modellnummer S600

Datamaskin Netbook med ThermoBrite Elite-programvare forhåndslastet

Grensesnitt USB-port

Kapasitet (12) 2,54 cm x 7,62 cm objektglass

Elektrisk strømkrav 100–240 VAC, 50–60 Hz, 10,0 A

Mål Høyde: 38,1 cm

Bredde: 62,2 cm

Dybde: 39,4 cm

Vekt ~27 kg

Miljø Kun til innendørs bruk

Væskeavfall Avfall pumpes fra instrumentet til en avfallsflaske. Avløpet må være
under eller i samme høyde som benken og skal være mindre enn 3 m fra
baksiden av instrumentet. Hvis flaskene er i samme høyde som benken,
må flaskene være minst 5 cm fra siden av enheten.

Driftstemperatur: 15°C til 35°C

Relativ fuktighet Maksimum 80 % for <31 °C

Maksimalt 50 % for 31 til 35 °C

Temperatur for
lagring/transport

-10 °C til +50 °C

Spesifikasjonene kan endres.



9.1 Refferanser
1. CLSI. “Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline-Third

Edition.” (Beskyttelse av laboratoriearbeidere fra yrkesmessig ervervede infeksjoner; Godkjent retningslinje-tredje
utgave). CLSI-dokument M29-A3 [ISBN 1-56238-567-4]. CLSI, 940 West Valley Rd, Suite 1400, Wayne,
Pennsylvania 19087-1898 USA, 2005.

2. CDC. Anbefalinger for forebygging av HIV-overføring i helsevesenet MMWR (Tillegg nr. 2S):2S-18S, 1987.
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A

Advarsel ugyldig protokollnavn 82

Advarsler 8

Advarsler, forholdsregler, begrensninger 15

Alternativ for reagensfylling 71

Alternativet Melding om reagenstrinn 76

Amerikanske offentlige brukere 35

Ansvarsbegrensning 19, 35

Avbrudd i USB-kommunikasjon 107

Avfallsmanifold 39

Avfallspumpe 40

Avslutning 34

B

Begrensninger 15

Beskrivelse 37

Biologiske advarsler 8

Bruk av tredjeparts datamaskinprodukter 19

Bruke ThermoBrite Elite-programvare 51

Brukerhåndbok

Hvordan bruke 7

C

CE-merke 18

D

Denne protokollen inneholder feil og kan
ikke kjøres 107

Diverse 35

Dreneringskamre 63

Dreneringstrinn 80

Driftsteori 37

E

Eksport 35

Elektriske krav 24

Etter kjøring av en protokoll 63

F

Feil ved innlasting av protokoll 102

Feil ved intern stasjon 104

Feilmeldinger 102

Feilsøking 99

Feilsøking etter symptomer 99

Forholdsregler 15-16

Forholdsregler og advarsler 8

Forholdsregler og advarsler XE 8

Forholdsregler og sikkerhet 16

Forsiktighetsregler 8

Fyll (Fill)

Reagens (Reagent) 71

Før du bruker instrumentet 51

G

Garanti 19

Garantifraskrivelse 34

I

Ingen ThermoBrite Elite funnet 105

Innhold 22

Inntaksventil kunne ikke endres til
forbistilling 103

Inntaksventil kunne ikke endres til
kammer 103

Installasjon 21, 26

Instrument mislyktes med selvtest 103

Instrumenttråden er enten avsluttet eller
reagerer ikke innen 20 sekunder. 103

Intern driftsfeil 104

Intern instrumentfeil 104

Intern programvarefeil 104

K

Kan ikke laste protokoll 102

Kassering av flytende avfall 85
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kjør (Run) 53

Kjør aktivitet for objektglassposisjon 58-60

Kjøre en protokoll 52

Klargjøre systemet for kjøring 45

Komponenter 37

Kontaktopplysninger

Leica Biosystems 18

Kontrollerer USB-koblinger 108

Kunne ikke bytte # til # 102

L

Legge til objektglass til modul 54

Leica Biosystems-garanti 19

Leica Biosystems kontaktopplysninger 18

Leveranser 23

Lisensavtale for sluttbrukere 34

M

Manifoldfiltre

Erstatning 93

Merknader 8

Miljøkrav 24

Månedlig vedlikehold 93

N

Netbook kommunikasjonsport 43

Nettverkskrav 25

O

Objektglassforberedelse | 49

Objektglassholder 41

Opphavsrett 7

Oppsummering av kjøringsfullføring 61

P

Pause-trinn 79

Plasskrav 24

Prime-trinn 78, 93-94

Problemer med advarselsprotokoll 82

Programvare 44

Protokoll 64

Protokollen har feilet 107

Protokolltrinn 67

Prøvekamre 42

Pumper 40

R

Reagensbiopsi 74

Reagenser 45

Reagensfylling 71

Reagensklargjøring 46

Reagensmanifold 39

Reagenspumpe 40

Reagensrysting 72

Reagensskylling 75

Reagenstemp. 73

Reagenstrinn 67

Reagenstømming 74

Reagenventil kunne ikke bytte til
reagenslinje # 105

Refferanser 110

Rengjøre Dell Mini Netbook 91

Rengjøre instrumentoverflater 90

Rengjøre objektglassholdere 90

Rengjøre prøvekamre 89

Rengøring 89

Restriksjoner 34

Ryste (Rock) 72

S

Selvtest kunne ikke kommunisere med
instrument 105

Sensorer angir et redusert
strømningsproblem under tømming106

Sikkerhet 16

Sikkerhetskopi av data 92
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Sikringer

Skifte ut 97

Sjekkliste for rengjøring og vedlikehold 84

Skifte ut modulmanifoldfiltre XE 93

Skifte ut sikringene 97

Skyll (Flush) 75

Slik bruker du brukerhåndboken 7

Spesifikasjoner 109

Starte protokollen 56

Symboler 9

Symptomer

Feilsøking 99

System klart 49

Systemrengjøring 85

T

Temp 73

Temperaturkrav 24

ThermoBrite-grensesnittet 51

ThermoBrite Elite-system 22, 109

Tildeling av lisens 34

Tilordne avfallsflasker 80

Tiltenkt bruk 7

Tredjeparts datamaskinprodukter 19

Tømmeside lavt flow 102

Tømming (Drain) 74

U

Uhåndtert unntak 107

USB-tilkoblinger

sjekk 108

Utgangsventil kunne ikke endres til
forbistilling 103

Utpakking 21

V

Varemerker 7

Varsler 82

Vedlikehold 83

Velge en protokoll som skal kjøres 53

Væskemanifold 40

Væskesystem 39
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Denne siden blir med vilje tom.

Indeks
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