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De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som 
er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste 
tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet be-
kendt med den gennem grundig research. 
Vi er ikke forpligtede til at tilpasse den foreliggende brugsanvis-
ning til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige 
mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdaterin-
ger osv. til denne brugsanvisning til vores kunder.
Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske 
illustrationer osv., der forekommer i denne brugsanvisning, 
inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er 
gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bort-
falder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader 
i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller 
andre informationer i denne brugsanvisning.

Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af ind-
holdsmæssig og teknisk art i den foreliggende brugsanvisning 
gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vores produk-
ter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os 
og vores kunder afgørende.
Leica forbeholder sig ret til at foretage ændringer i de tekniske 
specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående 
varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produk-
tionsteknisk forbedringsproces mulig.
Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle 
ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH.
Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, 
fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde – inklu-
sive samtlige elektroniske systemer og medier – er kun tilladt  
med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra  
Leica Biosystems Nussloch GmbH.
Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på 
bagsiden af apparatet.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIGTIGT!

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Tyskland
Telefon:  +49 62 24 143-0
Telefax:  +49 62 24 143-268
Internet: http://www.LeicaBiosystems.com
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1.   Vigtige informationer

1.1 Symboler i teksten og deres betydning

(5)

START

Producent Angiver producenten af medicin-
produktet.

In vitro-diagnostisk (IVD) medicinsk udstyr.

Position TIL for en tast med position.

Position FRA for en tast med position.

Følg brugsanvisningen!

Dette produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 
98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diag-
nostisk (IVD) brug.

Miljøbeskyttelses-symbol for det kinesiske RoHS-
direktiv. 
Tallet i symbolet viser produktets "miljøsikre 
brugsvarighed" angivet i år.
Symbolet bruges, hvis et stof, der er begrænset 
i Kina, anvendes over den tilladte maksimum-
grænse. 

Tal i parentes ved forklaringer refererer til po-
sitionsnumre på illustrationer.

Apparatet styres og betjenes via en berørings-
følsom skærm.
Funktionstaster, som man skal trykke på i 
indtastningsskærmbilledet, er gengivet i fed 
skrift og med store bogstaver i teksten.

Advarsel om farlig elektrisk spænding.

Dette advarselssymbol henvisninger til over-
flader på apparatet, som er meget varme un-
der drift. 
Undgå direkte berøring, da der er fare for for-
brændinger.

Opløsningsmidler og reagenser, som er brand-
farlige, er mærket med dette symbol.

Advarsel på apparatets beskyttelsesovertræk.

Henvisninger,  
dvs. vigtige oplysninger til brugeren står på 
grå baggrund og er markeret med symbolet 

. 

Advarsler  
står på grå baggrund og er markeret med en 
advarselstrekant .

Gør brugeren opmærksom på nødvendigheden 
af at læse brugsanvisningen igennem for vigtige 
sikkerhedsanvisninger, advarsler og sikkerheds-
foranstaltninger, som der af flere grunde ikke var 
plads til på selve medicinproduktet.

Fremstillingsdato: Angiver den dato, hvor medi-
cinproduktet blev fremstillet.
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1. Vigtige informationer

Viser kolliets korrekte opretstående position.

Kolliets indhold er skrøbeligt og skal derfor håndteres forsigtigt.

Kolliet skal holdes i tørre omgivelser.

Stabling af kolliene er ikke tilladt, og der bør ikke placeres tungere genstande oven på kolliet.

CSA-prøvemærket betyder, at et produkt blev testet, og at de gældende sikkerheds- og/eller ydelsesstandarder 
blev opfyldt, herunder alle relevante standarder, som er blevet fastlagt eller administreres af American National 
Standards Institute -ANSI, Underwriters Laboratories (UL), Canadian Standards Association (CSA), National Sanitation 
Foundation International (NSF) og andre organer.

Symbol til mærkning af elektronisk og elektrisk udstyr iht. § 7 ElektroG.
ElektroG er den tysk lov om produktion, returnering og miljømæssig korrekt bortskaffelse af elektronisk og elektrisk 
udstyr.

R E F Bestillingsnummer for leveringsomfang eller tilbehørsdele.

Betegner apparatets serienummer.S N

Tegn for vekselstrøm~

Symboler i teksten og deres betydning
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1.   Vigtige informationer

Viser temperaturområdet ved oplagring, inden for hvilket kolliet skal opbevares og håndteres.
min. +5 °C 
maks. +50 °C 

Viser temperaturområdet ved transport, inden for hvilket kolliet skal opbevares og håndteres.
min. –40 °C 
maks. +55 °C 

I "shockwatch" viser et præcisionsglasrør slag eller stød, der ligger over et fastsat niveau, ved hjælp af rød 
farve. Ved overskridelse af en defineret acceleration (g-værdi) brister væskens overfladespænding inde i 
røret. Derved farves indikatorrøret.

Eksempel på mærkning ifølge IPPC 
 IPPC-symbol 
 Landeidentifikation ifølge ISO 3166, f.eks. DE for Tyskland 
 Identifikation af region, f.eks. HE for Hessen 
 Registreringsnummer, unikt nummer begyndende med 49 
 Behandlingsmetode, f.eks. HT (heat treatment), MB (methyl bromide), evt. DB (debarked)

"TILTWATCH" kontrollerer på en enkel, straks synlig og irreversibel måde, om produktet som foreskrevet er 
transporteret og lagret opretstående. 
Indikatorfeltet farves rødt, hvis dit skrøbelige produkt, der ikke må tippes, er blevet vippet mere end 83°.
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1. Vigtige informationer

1.2 Apparattype
Alle angivelser i denne brugsanvisning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden.
Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet.
ASP6025 Tissue Processor findes i to spændingsvarianter, 120 V og 230 V.

1.3 Brugergruppe
•	 ASP6025	Tissue	Processor	må	kun	betjenes	af	uddannet	fagpersonale.
•	 Arbejdet	med	apparatet	må	først	påbegyndes,	når	brugeren	har	læst	denne	brugsanvisning	omhyggeligt	igennem	og	er	fortrolig	

med alle tekniske detaljer på apparatet.



11ASP6025 Tissue Processor

1.   Vigtige informationer

1.4 Formålsmæssig anvendelse
ASP6025 Tissue Processor er en modulær vævsprocessor til følgende laboratorieanvendelser: 
•	 Fiksering
•	 Dehydrering
•	 Infiltration	med	intermedium
•	 Paraffininfiltration	
af histologiske vævsprøver.
ASP6025 kan anvendes som medicinalteknisk IVD-produkt.

De forbedrede egenskaber ved ASP6025 er en kombination:
•	 af	reduceret	forarbejdningstid,	
•	 af	forenklet	udskiftning	af	reagenser,
•	 af	overvågning	af	ethanolkvaliteten	ved	massefyldemåling
 samt 
•	 muligheden	for	at	erstatte	det	farlige	og	sundhedsskadelige	xylen	ved	hjælp	af	specielle	

procesprotokoller.

Apparatet er konstrueret, så det er sikkert i drift, både for brugeren og for prøverne, der skal bear-
bejdes. Forudsætningen for dette er, at det anvendes i overensstemmelse med den foreliggende 
anvisning.
Vævsprocessoren ASP6025 må udelukkende anvendes i henhold til

Kapitel 3.3 - "Egnede reagenser".

Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål.
Ved manglende overholdelse kan der opstå ulykker, personskader og/eller 
 skader på apparatet/tilbehøret, eller prøverne kan blive ubrugelige.
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2. Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsforskrifter
Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og infor-
mationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet.

Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før ap-
paratet startes og tages i brug, og skal opbevares sammen med 
apparatet.

2.2 Advarsler
Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. 
Hovedansvaret for sikkerheden under arbejdet påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, 
samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet.
For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal følgende anvisninger og advarsler iagttages.

Dette apparat er bygget og kontrolleret iht. sikkerhedsbestem-
melserne for elektriske måle-, styre-, regulerings- og laborato-
rieapparater.

For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal 
brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i 
denne brugsanvisning.

Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. 
Læs dem også, selv om du allerede er fortrolig med håndtering og brug af et Leica-apparat.

Brugsanvisningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale 
bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse.

Sikkerhedsanordningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes 
og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica.



13ASP6025 Tissue Processor

2.   Sikkerhed

Advarsler - sikkerhedsforskrifter på selve apparatet

Transport og installation

•	 Efter	udpakningen	må	apparatet	kun	transporteres	opretstående.	Følg	udpakningsanvisningerne	nøje	for	at	
forhindre skader på apparatet!

•	 Før	hver	transport	skal	udtrækket	sikres	(f.eks.	med	tape),	så	det	ikke	kan	åbne	sig	af	sig	selv.

•	 Elektromagnetisk	 kompatibilitet,	 støjudsendelse	 og	 støjimmunitet	 samt	 krav	 i	 henhold	 til	 IEC  61326‑1	 er	
anvendelige.	Kravene	i	henhold	til	IEC 61010‑1,	IEC 61010‑2‑101,	IEC 61010‑2‑010	og	ISO 14971	i	relation	til	
sikkerhedsoplysninger er anvendelige. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at der opretholdes et for apparatet 
kompatibelt elektromagnetisk miljø, så apparatet kan arbejde som tilsigtet.

•	 Tilslut	kun	apparatet	til	en	jordet	stikkontakt.	Jordforbindelsen	må	ikke	ophæves	ved,	at	man	anvender	en	
forlængerledning uden jordledning.

 Det er meget vigtigt at overholde de indstillede spændingsværdier! 

 Brugeren kan IKKE ændre den indstillede spænding.

 Hvis apparatet tilsluttes en spændingskilde, der ikke svarer til spændingen indstillet på apparatet, kan det 
medføre alvorlige skader.

•	 Opstillingsstedet	 skal	 være	godt	 ventileret,	 og	der	må	 ikke	 forefindes	 antændelseskilder.	De	 kemikalier,	 der	
 anvendes i ASP6025 Tissue Processor, er både letantændelige og sundhedsfarlige.

•	 Apparatet	må	ikke	anvendes	i	lokaler	med	fare	for	eksplosion.	

•	 Hvis	der	er	ekstreme	temperaturforskelle	mellem	opbevarings‑	og	opstillingsstedet	samt	høj	luftfugtighed,	
kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, må apparatet ikke slås til, før der er gået to timer. Hvis man 
ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet.

•	 Når	apparatet	er	taget	i	brug,	skal	der	udføres	en	SMART‑rengøring	før	hver	fortsatte	transport	–	i	modsat	
fald kan apparatets indre blive alvorligt beskadiget (se kapitel 6.1.4).

Sikkerhedsforskrifter, som er markeret med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betje-
ningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan 
som de er beskrevet i denne brugsanvisning. Ved manglende overholdelse kan der opstå ulykker, personskader 
og/eller skader på apparatet/tilbehøret, eller prøverne kan blive ubrugelige.

  Visse overflader på apparatet bliver meget varme ved bestemmelsesmæssig drift. De er forsynet 
med dette advarselssymbol. Berøring af disse overflader kan resultere i forbrændinger.
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2. Sikkerhed

Advarsler - arbejdet med apparatet

•	 Apparatet	må	kun	betjenes	af	 faguddannet	 laboratoriepersonale,	der	har	 sat	 sig	 ind	 i	brugen.	Det	må	kun	
anvendes efter sit formål og efter anvisningerne i denne brugsanvisning.

•	 Ved	arbejdet	med	apparatet	bør	man	bære	antistatisk	beskyttelsestøj	af	naturfibre	(f.eks.	bomuld).

•	 I	nødstilfælde	kan	apparatet	slukkes	på	ON/OFF‑kontakten,	der	er	placeret	bag	på	apparatet.

•	 Før	 kammeret	 åbnes,	mens	 infiltrationsprocessen	er	 i	 gang,	 skal	man	altid	 trykke	på	oplåsningskontakten	
 under skærmen, så kammeret be- og udluftes.

•	 Slangen	til	kontaktfri	påfyldning/tømning	rengøres	med	trykluft	efter	hhv.	påfyldning	eller	aftapning.	Træk	
derfor aldrig slangen af, før en påfyldnings- eller tømningsproces er helt afsluttet.

•	 Luk	beholderlågene	fast	igen	efter	efterfyldning/udskiftning	af	systemflasker.	Systemflaskerne	skal	gå	helt	
i indgreb i tilslutningerne på reagensmodulets bagvæg. Hvis systemflaskerne ikke sidder rigtigt i tilslutnin-
gerne, vil infiltrationsprocessen for det første blive afbrudt, og for det andet kan reagens løbe ud.

•	 Fikseropløsninger,	der	indeholder	kviksølvsalte	eller	eddike‑	eller	pikrinsyre,	kan	forårsage	korrosion	på	me-
talkomponenter og må derfor ikke anvendes.

•	 Efter	hver	fyldning	med	paraffin	skal	kammeret	rengøres	med	et	kammerrengøringsprogram.

•	 Start	aldrig	et	program	uden	kurve	i	kammeret.	 I	modsat	fald	kan	der	opstå	problemer	i	 luftsystemet,	som	
fører til fejl i apparatets funktion.

•	 Man	må	ALDRIG	støtte	sig	til	udtrækket,	når	det	er	trukket	ud.	Apparatet	kan	vippe	fremad	og	medføre	kvæ-
stelser eller skader på apparatet. 

•	 Det	fuldt	læssede	udtræk	er	tungt.	Luk	det	derfor	altid	forsigtigt.

•	 Hanen	på	opsamlingskarret	i	udtrækket	skal	altid	lukkes.	Væske,	der	er	spildt	i	udtrækket,	kan	komme	i	kon-
takt	med	den	varme	paraffinbadsovn,	hvor	den	kan	fordampe	og	udvikle	sundhedsskadelige	dampe.

•	 Tilslutning	af	et	eksternt	alarmsystem	er	ubetinget	nødvendig,	 for	at	beskadigelse	eller	 tab	af	vævsprøver	
kan undgås i tilfælde af fejlfunktioner.
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2.   Sikkerhed

Advarsel - omgang med reagenser

Advarsler - arbejde på apparatet (fortsat)

•	 I	 undtagelsessituationer	 (f.eks.	 ved	 utilsigtet	 spildt	 reagens)	 kan	 det	 være	 nødvendigt	 at	 bære	 ånde-
drætsværn. Dette er afhængigt af de lokalt givne omgivelsestemperaturer, rumvolumen, yderligere belast-
ning, ventilationsgrad etc. I tvivlstilfælde skal den driftsansvarlige for laboratoriet lokalt udføre en måling 
for at dokumentere, at gældende maksimale arbejdspladskoncentrationer ikke overskrides. Udførte målinger 
af forekommende maksimale arbejdspladskoncentrationer ved en luftudskiftningsrate på 3,4 gange i timen 
og	en	rumtemperatur	på	40 	°C,	en	rumvolumen	på	18	m3	og	en	reagens‑temperatur	på	45	°C	har	vist,	at	græn-
seværdier i perioder blev overskredet ved ilægning af prøver i formalin-trinet. Ved lavere omgivelsestempe-
raturer eller større rumvolumener i laboratoriet eller højere ventilationsrater vil arbejdspladsbelastningen 
være lavere. De nøjagtige belastningsværdier kan kun findes lokalt. I alle driftstilstande blev grænseværdi-
erne overholdt.

•	 Forsigtig ved omgang med opløsningsmidler og reagenser!

•	 For at undgå skader på apparatet må man udelukkende anvende reagenserne i listen i kapitel 3.3!

•	 Reagenserne, der er anvendt ved vævsinfiltrationen, er delvist toksiske, letantændelige og brændbare og 
desuden sundhedsskadelige. Derfor skal du ved omgang med de kemikalier, der anvendes i dette apparat, 
 altid bære handsker og sikkerhedsbriller. Handskerne skal være resistente imod alle reagenserne, der er 
 anført i reagenslisten.

•	 Vær	forsigtig	ved	omgang	med	smeltet	paraffin	hhv.	ved	udtagning	af	kurvene	–	flydende	paraffin	er	varm	og	
kan forårsage forbrændinger.

Berør	ikke	paraffinbeholdere	og	kammervægge	–	de	kan	ligeledes	være	varme.	
Vær opmærksom på advarselssymbolerne for varme flader!

•	 Ved	bortskaffelse	af	de	brugte	reagenser	skal	de	aktuelt	gældende	officielle	bestemmelser	samt	bestemmel-
serne om affaldsbortskaffelse i firmaet/institutionen, hvor apparatet anvendes, følges.

•	 Under en igangværende proces må reagenser ikke udskiftes og tomme system- eller vekselflasker ikke fyldes 
op. 

•	  Dette kan medføre alvorlige skader på apparatet.
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Advarsler - vedligeholdelse og rengøring

Advarsel vedrørende problemløsning

Advarsel!
Misbrug	af	nødoplåsningsfunktionen	og	ukorrekt	åbning	af	kammeret
Kvæstelser på hænder, arme og hoved ved åbning af kammeret og/eller kvæstelser på grund af reagenssprøjt!
•	 Brug kun den mekaniske nødoplåsningsfunktion, hvis standard-nødoplåsningen (se kap. 7.4.1) ikke funge-

rer, og du absolut skal bruge prøverne.
•	 Brug særligt beskyttelsestøj, handsker og beskyttelsesbriller.
•	 Hold fast i kammerets lukkegreb med den ene hånd.
•	 Sørg for, at ingen legemsdel befinder sig i kammerdækslets åbningsområde.
•	 Da kammeret kan være under tryk, skal lukkegrebet åbnes meget forsigtigt og langsomt.

2. Sikkerhed

Materialesikkerhedsdatablade	kan	rekvireres	hos	den	respektive	producent	af	et	kemikalie.	

Alternativt kan de downloades fra følgende hjemmeside på internettet:

http://www.msdsonline.com 

•	 Anvend	ikke	acetoneholdige	opløsningsmidler	til	rengøringen.	Der	må	ikke	komme	væske	ind	i	apparatet	un-
der arbejdet eller under rengøringen.

•	 Overhold	producentens	sikkerhedsforskrifter	og	laboratorieforskrifterne	ved	omgangen	med	rengøringsmidler.

•	 Kontrollér	kondensatflasken	mindst	en	gang	om	ugen,	og	tøm	den	om	nødvendigt.

•	 Rengør	 ikke	 systemflaskerne	og	Leica‑vekselflaskerne	 i	en	opvaskemaskine	 ‑	beholderne	 tåler	 IKKE	 rengø-
ring i opvaskemaskine.
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2.   Sikkerhed

2.3 Sikkerhedsanordninger på apparatet
Vævsprocessoren ASP6025 er udstyret med en række beskyttelsesfunktioner og med højt udviklede 
softwarekontrolmekanismer, der ved strømsvigt eller andre fejl under infiltrationsprocessen sikrer, 
at prøverne forbliver intakte, og infiltrationen kan føres til ende.

Overtryksbeskyttelse
•	 Når	apparatet	slukkes,	vender	tryk-vakuum-pumpen	og	ventilerne	automatisk	tilbage	til	en	

sikker grundtilstand (kammer udluftet, ingen opbygning af tryk).
•	 Hvis	pumpen	ikke	stoppes	i	det	rigtige	øjeblik	under	trykopbygningen,	vil	spændingsforsynin-

gen afbrydes af et separat elektronisk kredsløb. 
•	 Yderligere	forefindes	en	sikkerhedsventil,	der	afleder	det	opbyggede	overtryk	udefter.

Overstrømsbeskyttelse
•	 En	beskyttelse	imod	overstrøm	udgøres	af	både	hovedsikringen	og	de	separate	varmeelement-

sikringer.
Overophedningsbeskyttelse 

Samtlige varmeelementer frakobles, og der vises en fejlmeddelelse, hvis apparatet konstaterer en 
af følgende tilstande:
•	 Unormalt	høj	temperatur	(>75	°C)
•	 Modstridende	måleresultater	fra	temperaturfølerne,
•	 Svigt	af	en	eller	flere	varmestyringskomponenter.	
•	 Hvis	varmen	ikke	frakobles	af	mikroprocessorstyringen,	holder	separate	kredsløb	temperaturen	

på en sikker grænseværdi.
•	 Hvis	kredsløbene	til	temperaturbegrænsning	svigter,	afbrydes	strømtilførslen	til	varmeele-

menterne af en uafhængigt virkende temperatursikring.

Beskyttelse imod et ikke-tilladt højt vakuum

•	 Vakuumsystemet	er	konstrueret,	så	der	ikke	kan	opstå	en	farlig	vakuumtilstand.
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3. Apparatets komponenter og specifikationer

3.1 Leveringens omfang - pakliste
ASP6025 Tissue Processor findes i to spændingsvarianter, der hver især har forskelligt leveringsomfang.
Det landespecifikke strømkabel skal bestilles separat. Du kan finde en liste over alle strømkabler til dit apparat på produktsiderne på 
vores hjemmeside www.LeicaBiosystems.com.
Kontrollér straks efter levering ved hjælp af den efterfølgende pakliste, om alle dele er indeholdt i leverancen.

Ved begge varianter af ASP6025 Tissue Processor er følgende tilbehør inkluderet:
 Bestil.nr.

1 kurveudtagningsgreb 14 0476 34713
3 kassettekurve kompl. med låg, greb, skillevæg og spiralindsatser 14 0476 34193
1 fyldnings-/tømningsslange til kontaktfri påfyldning/tømning af reagenser 14 0495 44794
1 tømningsslange til kontaktfri tømning af paraffin 14 0495 46467
7 vekselflasker med låg, plastik  14 0495 43542
10 systemflasker, plastik   14 0495 43329
1 kondensatflaske, plastik   14 0495 43537
2 aktivkulfilter  (1  stk. allerede installeret i apparatet)  14 0495 43860
3 paraffinbadskar 14 0495 45423
1 flangekit til forbindelse med ekstern udluftning 14 0495 43827
1 smøremiddel Molykote 111, 100  g, til ventiler og O-ringe 14 0336 35460
1 røreenhed 14 0495 46070

Variant 230 V Bestil.nr.
1 ASP6025 Tissue Processor grundapparat 230 V 14 0495 43267

Variant 120 V
1 ASP6025 Tissue Processor grundapparat 120 V 14 0495 43268
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3.   Apparatets komponenter og specifikationer

 Bestil.nr.

1 paraffinskraber, plastik 14 0476 35923
1 opsamlingskar systemflaskekabinet 14 0495 43593
1 siholder til kammer 14 0495 45243
1 vedligeholdelsessæt, der består af: 14 0495 48279
 2 reservelåg til systemflasker 14 0476 39720
 9 O-ringe 14 0253 45880
 2 reservelåg til vekselflasker 14 0495 44976
 1 reservepakning til låg (sæt a 10 stk.) 14 0461 36136
1 sæt med etiketter til systemflasker bestående af
 etiketter i forskellige farver 14 0495 45261
1 sæt med etiketter til vekselflasker bestående af 
 etiketter i forskellige farver med Min. - Maks. 14 0495 45262
1 jackstik 6,3 mm  14 6844 01005
1 si paraffinstation 14 0495 43987
7 reservelåg til vekselflasker 14 0495 44976
1 låg paraffinstation(er) 14 0495 44021
3 hulplader til udtræk 14 0495 43602
2 rumdelere til udtræk 14 0495 43603
1 USB memory stick 14 6000 03467
1 brugsanvisning, trykt (engelsk, med sprog-cd 14 0495 80200) 14 0495 80001
1 sekskantet skruetrækker, str. 3,0 14 0194 04764
1 rengøringsværktøj til niveaufølernes prismer 14 0495 47955
1 mikrofiberklud 14 0495 47736
1 beskyttelsesplade til kammerets niveaufølere 14 0495 46048
1 program-dvd med undervisnings- og demo-software 1495.10253

Leveringsomfang - pakliste (fortsat)

Dette og andet tilbehør, som du evt. har bestilt ekstra, finder du pakket i en separat papkasse.
Sammenhold leverancen grundigt med pakkesedlen og følgesedlen. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du 
straks henvende dig til din lokale Leica-forhandler.
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3. Apparatets komponenter og specifikationer

3.2 Tekniske data
Mærkespænding:  To fabriksindstillinger, der ikke kan ændres: 
   120 V + 10 %   eller 
   230 V + 10 %
Mærkefrekvens: 50 til 60 Hz 
Hovedsikringer: 2 smeltesikringer, 32 x 6,3 mm, UL-certificeret
	 	 	 •	 til	120	V;	T	15	A	125	VAC	
	 	 	 •	 til	230	V;	T	10	A	250	VAC
Mærkeeffekt: for begge versioner 1700 VA
Mål, (B x D x H), i mm: 680 x 750 x 1500
Egenvægt uden emballage:  maks. 210 kg
Vægt med emballage: maks. 235 kg
Driftstemperaturområde: +15 °C til +40 °C
Opbevaringstemperaturområde: +5 °C til +50 °C
Relativ luftfugtighed: 10 % til maks. 80 % ikke kondenserende
Klassificering iht. IEC 61010-1: Beskyttelsesklasse 1
   Forureningsgrad 2
   Overspændingskategori II
Omgivelsestryk: 740 til 1100 hPa
Driftshøjde: Op til maks. 2000 m.o.h.
A-vægtet støjniveau: < 70 dB (A)
Lokal/fjernalarm: 0-30 V DC/AC, 0-1 A
   2 tilslutninger til 6,3 mm jackstik.
    En potentialfri skiftekontakt  

(anvendelig både som normal åben og  
som normal lukket kredsløb)

Paraffinbeholdere
Paraffinsmeltestation: 1
Antal paraffinbade: 3
Kapacitet: 4,9 l pr. paraffinbad/5,0 l paraffins smeltedigel
Smeltetid: i paraffinstation maks. 6,0 h, i paraffinbad maks. 12,0 h
Temperatur: 50 til 65 °C (+6 K - 0 K)
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3.   Apparatets komponenter og specifikationer

3.2 Tekniske data (fortsat)

Kammer
Kapacitet: Maks. 300 kassetter
Reagensvolumen: 4,8 l (niveau op til 3. føler, uden prøvefyldning)
Temperatur (paraffin): 50 °C til 65 °C (+6 K - –2 K)
Temperatur (infiltrationsreagenser):  Omgivelsesstemperatur eller 35 °C - 60 °C (+4 K - –2 K)
Temperatur (rengøringsreagenser):  50 °C til 67 °C (+4 K - –0 K)

 
Generelt 
Systemflasker: 9 (i reagenskabinet)
Vekselflasker: 6 (i udtrækket)
Kondensatflaske: 1
Beholdere til rengøringsopløsninger: 3 (ikke ekstra)
Maksimal beholdervolumen: 5,0 l
Indledende test: ON/OFF 

Systemopsætning
Adgangskodestatus: Administrator/bruger 
Type adgangskode: Alfanumerisk, efter eget valg
Reagens-håndterings-system (RMS): Skift mellem RMS og koncentrationsmåling
Software-spærre: ON/OFF 

Anvendte netværksprotokoller
Remote Care anvender netværksprotokollen TCP/IP og på brugerniveau https (128-bit krypteret). Andre netværksprotokoller benyt-
tes ikke.
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3. Apparatets komponenter og specifikationer

3.2 Tekniske data (fortsat)

Hardware og software
•		 Berøringsfølsom	LCD-farveskærm
•		 Brugervenlig,	intelligent	software
•		 Tre	USB-tilslutninger
•		 Alarmsystem	med	to	fjerntilslutninger
•		 Adgangskodebeskyttelse	for	apparatadministrator
•		 Multipelt	prøvesikkerhedssystem	indbygget

Kapaciteter
•		 20	frit	programmerbare	programmer,	hver	med	op	til	12	reagens-	og	3	paraffin-bearbejdningstrin
	 •		 Tid	pr.	programtrin:	0	til	23	h,	59	min
	 •		 Forsinkelsestid:	maks.	6	dage	
•		 Op	til	300	kassetter	kan	forarbejdes	samtidig
•		 Tre	rengøringsprogrammer	til	kammeret
•		 9	interne	systemflasker
•	 6	vekselflasker	i	udtrækket
•		 3	paraffinbade
•		 1	paraffinstation	til	smeltning	af	paraffin
•		 1	kondensatflaske
•		 Reagenstemperatur	kan	vælges	fra	35	°C	til	60	°C	
 eller rumtemperatur, afhængigt af reagens
•		 Paraffintemperatur	kan	vælges	fra	50	°C	til	65	°C
•		 Rengøringstemperatur	fra	62	°C	(ethanol)	til	67	°C	(R-xylen)
•		 Op	til	100	reagensnavne	kan	lagres
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3.   Apparatets komponenter og specifikationer

Følgende reagenser kan anvendes i ASP6025:
Fiksering
Formalin 3,7 % (bufferjusteret og ikke-bufferjusteret)
Dehydrering
Ethanol 100 % 
Ethanol fortyndet med destilleret vand
Ethanol 99 % (denatureret)
Isopropanol 99 % (anvendes også som intermedium)
Isopropanol fortyndet med destilleret vand
< 50 % methanol
Intermedium
Xylen (eller xylen-erstatningsstoffer)
Isopropanol 99 %
Toluen 
Rotihistol (på basis af limonen) 
Roticlear (på basis af aliphatiske, naphteniske kulbrinter) 
ST Ultra (på basis af kulbrinter) 
Neoclear (på basis af trimethylbenzol)
ParaLast™
Paraffinering
Paraffin, beregnet til histologisk applikation

Reagenser til udvendig rengøring
Paraffinfjerner fra Medite 
1 % HCl-ethanol (på basis af 70 % ethanol)
Overfladerengøringsmiddel til kunststoffer (Polyboy) 
Paraguard fra Polysciences
Reagenser til kammerrengøring (udvidet rengøring)
Desinfektionsmiddel på basis af aqua dest. (f.eks. Incidin, Dextran 31, Edisonite)

3.3 Egnede reagenser

Brug af ASP6025 er kun tilladt med de her angivne reagenser. Disse skal før brugen, dvs. vævsbearbejd-
ning af patientvæv til diagnose, valideres af laboratoriet selv iht. de lokale eller regionale akkredite-
ringsbestemmelser. Reagenser, der ikke er på denne liste, kan forårsage alvorlige skader på apparatets 
komponenter. 
Acetone, benzol, chloroform eller trichlorethan må IKKE anvendes!
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3.4 Samlet oversigt
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3.   Apparatets komponenter og specifikationer

1 - Basisapparat - infiltrationsmodul
2 - Basisapparat - reagensmodul
3 - Dækklap for paraffinbadene
4 - Kammerets låg
5 - Skærm
6 - Øverste venstre låge
7 - Afsætningsflade
8.1  - Lukkegreb for kammer
8.2 - Oplåsningskontakt for kammer
9 - Udtræksskuffe til vekselflasker
10 - Vekselflasker med påfyldningsstuds
   (6 stk.)
11 - Nederste venstre låge 
12 - Nederste højre låge 

Apparatets dele

3.4.1 Apparatets komponenter og tilbehør

13 - Aktivkulfilter
14 - Kondensatflaske
15 - Systemflasker (9 stk.)
16 - Opsamlingskar
17 - Paraffinsmeltestation
18.1  - Studs til tømning af paraffin
18.2 -  Studs til fyldning/tømning med reagenser
19 - Kammer
20 - Paraffinbade (3 stk.)
21 - Kassettekurv
22 - Låg til kassettekurv
23 - Hjul til flytning af apparatet
24 - Dækklap til aktivkulfilteret
25 - Låg til paraffinstationen

Prøvebearbejdningen foregår i kammeret (19) af rustfrit stål 
under de forvalgte tryk-, vakuum- og temperaturbetingelser.

Der er ni systemflasker (15) med en maksimal volumen på 5 l i 
reagenskabinettet. 
Derudover er der seks vekselflasker (10), der er placeret i et 
separat udtræk (9) i højre side af apparatet.
(Se herom i kapitel 4.4.7, fig. 44).

Tre paraffinbade, paraffinstationen og kammeret udgør infil-
trationsmodulet. 
Derover er berøringsskærmen med en USB-tilslutning i siden og 
elektroniske komponenter.

Alle elektriske tilslutninger og de elektroniske interfaces er 
placeret på apparatets bagside (kapitel 3.4.2, fig. 3).

Kassetterne til forarbejdning har plads i tre kurve (21), hvoraf 
hver rummer op til 100 kassetter. Når kurvene anvendes med 
indlæg (spiral), passer 80 kassetter i hver kurv.
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3.4.2 Apparatets bagside - tilslutninger

Fig. 3

3. Apparatets komponenter og specifikationer

5 - Skærm
26 - Greb til flytning af apparatet
27 - USB-tilslutning (indlæsning/lagring)
28 - Netværkstilslutning (LAN)
29 - USB-tilslutning 
30 - Tilslutning til tastatur (K)

Tilslutning af tastatur/mus er UDELUKKENDE forbeholdt uddannede Leica-medarbejdere. Dette gælder ligele-
des	for	netværkstilslutningen,	der	kun	skal	anvendes	i	forbindelse	med	RemoteCare	(servicediagnostik).

31	 ‑	 Tilslutning	til	mus	(M)
32 - Tilslutning til lokal alarm
33 - Tilslutning til fjernalarm
36 - Indgang spændingsforsyning
37 - Hovedafbryder (ON/OFF)
38 - Udgang for afgangsluft

27
38

28 29 30 32 33 36 37 2626

5

31
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3.   Apparatets komponenter og specifikationer

3.4.3 Tekniske specifikationer

•	 ASP6025	er	en	vævsprocessor	med	optimeret	reagens-håndterings-system	med	integreret	
målesonde (ethanolkoncentration), der konstant understøtter høj prøvekvalitet og hjælper til 
at reducere reagensforbruget.

 Koncentrationen af ethanol og isopropanol i processoren bliver målt og vist i undermenuen 
REAGENT STATUS.

•	 ASP6025	kan	benyttes	med	kundespecifikke	eller	med	forinstallerede,	validerede	infiltrations-
programmer.

•	 Brugeren	har	da	13	forinstallerede	ikke-redigerbare	bearbejdningsprogrammer	til	rådighed.	
Heri er indbefattet tre autorotations-, fem xylen- og fem xylenfrie programmer. 

•	 20	bearbejdningsprogrammer	er	frit	programmerbare	med	maksimalt	15	trin	(temperatur;	tid;	
reagens;	tre	tryk-vakuum-indstillinger).

•	 Hurtigstartsystemet	muliggør	øjeblikkelig	start	af	ethvert	infiltrationsprogram	fra	vinduet	
FAVORITES (maks. 10).

•	 De	såkaldte	tidsoptimerede	infiltrationsprogrammer	muliggør	en	stigning	i	laboratoriets	
produktivitet igennem signifikant kortere infiltrationstider. Disse anvender enten xylen som 
intermedium eller er xylenfrie. I det sidste tilfælde erstattes det sundhedsskadelige xylen af 
isopropanol.

•	 Ved	de	forinstallerede	autorotationsprogrammer	indikeres	den	forestående	udskiftning	af	
brugt ethanol ved automatisk måling af ethanolkoncentrationen hhv. efter underskridelse 
af en tærskelværdi. Ved udskiftning af den brugte ethanol med en frisk tilføres processoren 
her altid ufortyndet ethanol (100 %). Således bortfalder både den sædvanlige, tidskrævende 
fortynding med risiko for fejl og kontakt (indånding!) med opløsningsmidlerne.
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Apparatets specifikationer (fortsat)

3. Apparatets komponenter og specifikationer

•	 Alternativt	kan	man	efter	det	sædvanlige	udskiftningsskema	i	laboratoriet	få	vist	antal	kasset-
ter, antal protokoller eller dage siden sidste udskiftning samt reagenser til udskiftning.

•	 Udskiftningen	af	reagenser	udføres	tidsbesparende	og	ergonomisk	i	en	opret	kropsstilling,	ved	
at et udtræk med seks vekselflasker trækkes ud, og disse vekselflasker nemt udskiftes.

•	 Med	en	egnet	tragt	kan	både	Leica-vekselflasker	og	egnede,	gængse	flasker	anvendes.

Kun vekselflasker fra Leica er godkendt til dette apparat. Hvis der alligevel anvendes andre 
flasker, skal kunden SELV kontrollere deres egnethed! 
(Vedr. krav til temperatur og dimensioner se side 51 advarsel.)

•	 Alternativt	kan	reagenser	udskiftes	via	infiltrationskammeret	ved	apparatstyret	fyldning	og	
tømning fra system- og vekselflasker, dvs. med tilsluttet (reagens-) slange.

•	 Den	integrerede	paraffinstation	muliggør,	at	5	liter	smeltet	paraffin	er	klar.
•	 Paraffinstationen	fylder	automatisk	et	paraffinbad,	der	er	tømt	forinden.
•	 I	processen	registreres	manglende	fyldning	af	et	paraffinbad,	og	paraffinstationen	udligner	

dette automatisk. 
•	 Der	anvendes	op	til	tre	paraffinbade	ved	vævsinfiltrationen.	Disse	er	lette	at	trække	ud	med	

henblik på rengøring. 
•	 Brugt	paraffin	pumpes	ud	via	infiltrationskammeret	ved	hjælp	af	apparatstyret	tømning,	dvs.	

med tilsluttet (paraffin-) slange.
•	 Den	interne,	afbrydelsesfri	spændingsforsyning	på	ASP6025	forhindrer	potentiel	udtørring	og	

andre beskadigelser af vævsprøverne, f.eks. som følge af strømsvigt, ved automatisk fyldning 
af kammeret med et sikkert reagens.

•	 Når	spændingsforsyningen	vender	tilbage,	fortsættes	og	afsluttes	infiltrationsprogrammet	
automatisk. 
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Apparatets specifikationer (fortsat)

3.   Apparatets komponenter og specifikationer

•	 Sundhedsskadelige	reagensdampe	suges	konstant	ud	og	filtreres	bagud	af	apparatet	ved	
infiltrationskammeret, også efter at der er åbnet, f.eks. for at lægge kassetter eller kurve i.

•	 Ved	hjælp	af	en	separat	tilslutning	på	apparatets	bagside	overføres	alle	opløsningsmiddel-
dampe til den eksterne udsugning. 

•	 Afdækning	på	infiltrationskammeret	med	indlagt	inspektionsvindue	for	en	visuel	kontrol	af	
niveauet og af prøvekurvene.

•	 Ved	drift	med	en,	to	eller	tre	kurve	er	infiltrationskammerets	kapacitet	maksimalt	100,	200,	
eller op til 300 standardkassetter. 

•	 Fire	optiske	niveaufølere	i	infiltrationskammeret,	hvis	volumen	er	maksimalt	4,8	liter,	sikrer	
denne funktion.

•	 Efter	ønske	kan	ASP6025	arbejde	med	en	reagensvolumen	på	3,8	liter	eller	5	liter.	I	den	første	
tilstand kan brugeren vælge mellem drift med en eller to kurve og i 5 liter-tilstand drift med 
en, to eller tre kurve.

•	 RemoteCare-internetforbindelsen	mellem	ASP6025	og	service	support-teamet	muliggør	en	
optimeret service igennem en permanent overvågning af apparatets funktioner. 

•	 Infiltrationskammer	med	enhånds-sikkerhedslukning	og	spærrelås	med	en	kontakt	for	at	åbne	
kammeret (under en programkørsel), når omgivelsestrykket er nået. 

•	 Flersproget	brugerføring,	grafisk	fremstilling	af	programafviklingen	(=	SMART	SCREEN) og 
en kontekstafhængig online-hjælp for at tydeliggøre alle menutrin er til rådighed.

•	 Adgangsbegrænsning	til	apparatet	er	givet	ved	en	adgangskodebeskyttelse	på	flere	niveauer.
•	 To	programmer	til	rengøring	af	infiltrationskammeret	kan	udvides	med	et	skylletrin	med	vand.
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4. Første ibrugtagning

4.1 Udpakning af apparatet

•	 Flyt	 transportkassen	 (80), som apparatet er 
emballeret i, så tæt på det endelige opstillings-
sted som muligt.

	•	 Fjern	først	båndene	(82), og tag derefter låget 
(81) af.

Fig. 5

84

80

81

82
83

82

Åbning af emballagen (fig. 5)

1  m

1  m

1  m

3  mASP6025
boks

Front

Der kræves et tilstrækkeligt stort areal ved udpak-
ning af apparatet. 
Fra siden og bagsiden skal afstanden til nærmeste 
væg være mindst 1  m. 
Fra forsiden skal afstanden være mindst 3 m, da 
ASP6025 rulles af pallen i denne retning.
Rumhøjden skal være mindst 2,5 m, da emballagen 
skal tages af opad.

Fig. 4

85

•	 Vigtigt!

•	  Det er nødvendigt at være mindst TO personer om at pakke apparatet ud.

•	 Emballagen har to indikatorer (83, 84, fig. 5),	der	indikerer	ukorrekt	transport.	Kontrollér	først	disse	ved	ap-
paratets levering. Hvis en af indikatorerne er farvet rød, er forsendelsen ikke blevet transporteret forskrifts-
mæssigt.

•	 Anfør dette på følgesedlerne, og undersøg forsendelsen for eventuelle skader!
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4.   Første ibrugtagning

Fig. 6

Fig. 7

89

88

90

86

85

87

Transportsikringerne fjernes

Udpakning af apparatet (fortsat)

•	 Tag	først	den	ekstra	vekselflaske	(10) ud af transportsikrin-
gen.

•	 Tag	de	to	transportsikringer	(86) af skumplast ud (fig. 6).

•	 Derefter	kan	emballagens	yderste	lag	(85) tages af opad fra 
pallen (87).

Udpakning og udtagning af tilbehør
•	 Papkassen	 (89) indeholder tilbehøret, der endnu ikke er 

installeret i apparatet. 
 Stil forsigtigt papkassen til side.

•	 Fjern	så	det	formede	stykke	skumplast	(90) på forsiden af 
pallen (fig. 7).

•	 Tag	derefter	forsigtigt	beskyttelsesovertrækket	(88) af plastik 
af apparatet.

10

Før du pakker apparatet ud, er det meget 
vigtigt at læse udpakningsanvisningen! Den 
findes på ydersiden af transportemballagen.
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4. Første ibrugtagning

Opbygning af rampenUdpakning af apparatet (fortsat)

Fig. 8

93

92

94

91

91

•	 Træk	de	to	skinner	(91) til 
rampen under apparatet 
ud fremefter (fig. 8).

91

•	 Hægt	pladen	(92) på disse 
skinner i noten (93) på 
pallen i venstre og højre 
side, så de ender i niveau 
med træbrættet (94), som 
apparatet står på (fig. 9).

95

95

Fig. 10

Fig. 9

•	 Sørg	for,	at	pladen	(92) ligger mellem de to skruer (95) i 
noten. Disse skruer forhindrer, at skinnen kan forskyde sig 
sidelæns.

97 96

 

•	 Armen	skal	være	klappet	op.

•	 Løsn	nu	bremsearmen	 (97) 
på de to forreste transporthjul 

(96), så apparatet kan bevæges 
(fig. 10).
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4.   Første ibrugtagning

Udpakning af apparatet (fortsat) Skub apparatet af pallen (fig. 11.3)

Fig. 11.3

•	 Hold	 fast	 i	 ASP6025	 på	
bagsiden i begge grebene 
(26).

 (fig. 11.2)

•	 Når	apparatet	er	skubbet	af	
pallen, kan det bringes til 
sin endelige placering.

Figurerne til venstre og højre 
viser, hvordan apparatet skal 

holdes, når det rulles fra pallen 
over rampen.

•	 Når	 apparatet	 er	 opstillet	
endeligt, skal bremserne 
på hjulene fastgøres igen.

 Det gøres ved at trykke ar-
men (97) (detalje i fig. 10) 
nedad igen.

•	 Når	 ASP6025	 rulles	 ned,	
skal man kun støtte imod 
de øverste yderste hjør-
ner med begge hænder 
(fig. 11.1).

Fig. 11.1 Fig. 11.2

Bemærk!
Hjulene under apparatet kører meget let. ASP6025's egenvægt er 210 kg!
Derfor er det ubetinget nødvendigt, at apparatet holdes af mindst TO personer, når det rulles fra pallen over 
rampen.

26

26
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4. Første ibrugtagning

Udpakning af apparatet (fortsat)
Montering	af	monitoren

•	 Monitoren	(5) er forsynet med et beskyttelsesovertræk (109) 
af plastik og ligger med skærmen nedad i en formpolstring 
af skumplast (98) ved siden af kammeret (fig. 12).

107 107

Fig. 12

109

Fig. 14

98

102

5108

•	 Tag	først	de	to	skumplastdele	(107) ved siden af konsollen 
ud (fig. 12). Derefter kan beskyttelsesovertrækket tages af.

•	 Før	monitoren	skrues	på	konsollen,	skal	det	kontrolleres,	at	
de tre tilslutninger (102) (strømforsyning, USB-tilslutning 
og monitorkabel) på undersiden af monitoren er fastgjort 
rigtigt (fig. 14).

•	 På	 bagsiden	 af	 konsollen	 (101) er en lille plastikpose 
fastgjort, der indeholder fire skruer med tilhørende spæn-
deskiver (100) (fig. 13). En passende unbrakonøgle str. 3 
(104, fig. 16) medfølger også.

100

101

Fig. 13

98

5
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100

Fig. 15

Fig. 16

•	 Fastgør	monitoren	på	 konsollen	 ved	at	 skrue	 skruerne	 i	
gevindboringerne (108) på bagsiden.

•	 Spænd	skruerne	(100) ensartet, men ikke for fast, med den 
medfølgende 3 mm unbrakonøgle (104) (fig. 16).

•	 Fjern	til	sidst	formpolstringen	af	skumplast	(98) ved at løfte 
det over monitoren.

101

103

104

101

Udpakning af apparatet (fortsat) Montering	af	monitoren

•	 Løft	monitoren	ud	af	 formpolstringen,	 stik	den	med	ud-
sparingen (103) på bagsiden i den passende konsol (101) 
(fig. 15), og hold den fast i denne position.

•	 Tag	nu	skruerne	(100) og spændeskiverne ud af plastikposen. 
Med disse skruer fastgøres monitoren på konsollen (101).
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4. Første ibrugtagning

Udpakning af apparatet (fortsat) Transportsikringerne fjernes

•	 Når	monitoren	er	monteret,	skal	alle	transportsikringer	(tape	
og skumplastdele) fjernes.

•	 Fjern	først	forsigtigt	alle	de	blå	tapestrimler	(105), der sikrer 
lågerne og apparatets udtræk.

105

Fig. 17

9

Fig. 18

•	 I	kammeret	skal	der	også	fjernes	en	tapestrimmel	(105), der 
sikrer afdækningen på niveaufølerne (fig. 19).

•	 Åbn	derefter	udtrækket	 (9), og tag alle skumplastdelene 
ud derfra (fig. 18). Fjern samtidig også de seks mørkegrå 
formdele (106) fra vekselflaskernes flaskehals.

Fig. 19

106

19

19

105

9

•	 Fjern	tapen	(105) fra kammerets låg (19) (fig. 17).

105
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4.2 Basisapparat/hardware

Fig. 20

•	 Brugeren	er	ansvarlig	for	at	sikre,	at	der	opretholdes	et	for	apparatet	kompatibelt	elektro-
magnetisk miljø, så apparatet kan arbejde som tilsigtet.

•	 Apparatet	kræver	en	stilleflade	på	ca.	700	x	800	mm.
•	 Underlaget	skal	være	tilstrækkelig	robust	og	stift	modsvarende	apparatets	vægt.
•	 Relativ	luftfugtighed,	maks.	80	%	-	ikke-kondenserende.
•	 Rumtemperatur	altid	mellem	+15	°C	og	+40	°C.
•	 Højde:	op	til	maks.	2000	m.o.h.
•	 Omgivelsestryk	fra	740	hPa	til	1100	hPa.
•	 Apparatet	er	kun	beregnet	til	indendørs	brug.
•	 Strømforsyningen	må	ikke	være	længere	væk	end	længden	af	netkablet.	Der	må	ikke	tilsluttes	

en forlængerledning.
•	 Apparatet	SKAL være tilsluttet en jordet lysnetstikdåse. 
•	 Du	må	kun	anvende	det	medfølgende	netkabel,	som	er	beregnet	til	strømforsyningen	på	

stedet.
•	 Rystelser,	direkte	indfaldende	sollys	og	store	temperatursvingninger	skal	undgås.

4.2.1 Placeringsforskrifter

BEMÆRK!
De kemikalier, der anvendes i ASP6025, er både letantændelige og sundhedsfarlige.
Opstillingsstedet skal derfor være godt ventileret, og der må ikke forefindes antændelseskilder. Lokalet, som 
apparatet befinder sig i, må ikke fungere som permanent opholdssted for personer. Ellers skal lokalet være for-
synet med en udluftningsanordning.
Opstillingsstedet skal være beskyttet mod elektrostatisk opladning.
Apparatet skal opstilles, så netafbryderen på bagsiden af apparatet (fig. 3, pos. 37) og netstikket altid er 
 tilgængelige.
Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion.
For at man kan sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, skal man overholde en minimumsafstand på 10 cm til væg-
ge og indretningsgenstande på alle sider.

Når apparatet er pakket ud, må man udelukkende tage ved grebene (26) på 
bagsiden (fig. 3) for at forskyde det til dets endelige placering. Efterfølgen-
de skal bremserne på apparatets hjul fastgøres. 
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4.3	 Montering	af	slange	til	ekstern	luftudsugning	(ekstra)

Apparatet er fra fabrikken forberedt til, at der kan til-
sluttes en ekstern udsugningsanordning. Til det formål 
er "flange-kittet til ekstern ventilation" indeholdt i 
leveringsomfanget.
Apparatet skal opstilles, så en forbindelse med den 
eksterne udsugningsanordning er mulig med afgangs-
luftslangen.

Selv om apparatet tilsluttes en eks-
tern udluftningsanordning, skal det 
aktive kulfilter blive siddende i.

Flange-kittet (fig. 21) består af afgangsluftslangen (74) 
(Ø	=	50	mm)	og	afgangsluftflangen	(75). 

Først skal afgangsluftflangen monteres. Gå frem på 
følgende måde:
•	 Løsn	ved	hjælp	af	en	3	mm	unb r a k o n øg l e 	(76) 

de fire unbrakoskruer (77) på bagsiden af apparatet, 
og skru dem ud (fig. 22).

INGEN andre skruer må løsnes! I mod-
sat fald kan der opstå skader på ap-
paratet.

•	 Sørg	da	for,	at	ventilatorpladen	(78)	ikke	tages	af;	
pladen SKAL blive under flangen.

Fig. 21

Fig. 22

75

74

76

77

77

78

4. Første ibrugtagning
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•	 Sæt	afgangsluftflangen	(75) på ventilatorpladen 
(78 på fig. 22), og fastgør den med de samme 
skruer, som har holdt pladen.

•	 Skru	 først	 alle	fire	 skruer	 (77) løst i, og spænd 
dem så fast over kryds med 3 mm unbrako-
nøglen (76) med et tilspændingsmoment på 
0,5 Nm (fig. 22, 23). Sørg da for, at ventilatorpla-
den og flangen ligger flugtende over hinanden.

Montering	af	slange	til	ekstern	luftudsugning	(fortsat)

Fig. 23

Fig. 24

•	 Sæt	nu	afgangsluftslangen	(74) med den ene ende 
på flangens opadrettede rør (79, fig. 23), og skub 
den nedad til anslag (fig. 24).

•	 Slut	af	med	at	forbinde	den	anden	ende	af	afgangs-
luftslangen med den eksterne udsugningsstation.

75

76
79 7777

74

4.   Første ibrugtagning



40 Brugsanvisning V 2.9 RevU – 07/2019  

4. Første ibrugtagning

Fig. 26

4.4 Etablering af strømforsyning

Elektriske tilslutninger på apparatets bagvæg

Etiket med sikringernes værdier 

Kontrollér	på	typeskiltet	på	apparatets	bagvæg,	at	det	leverede	apparat	er	beregnet	til	den	krævede	spænding.
Hvis apparatet tilsluttes en spændingskilde, der ikke svarer til spændingen, der er indstillet på apparatet, kan 
dette resultere i alvorlige skader. 
Spændingen er indstillet fra fabrikken og kan IKKE ændres af brugeren.

Bemærk! 
Følg de følgende anvisninger nøje for at undgå skader på apparatet.
Til 120 V-spændingsvarianten af apparatet (REF 14 0495 43268) kræves en elektrisk strømtilførselsledning, der 
er sikret med mindst 20 A.
Apparatet SKAL være tilsluttet en jordet lysnetstikdåse. Netstikket skal være let tilgængeligt, så det er enkelt 
at trække ud.
Apparatet leveres med et sæt med forskellige netkabler. Du må kun anvende det netkabel, der er beregnet til 
strømforsyningen (stikkontakten) på stedet.
Anvend ikke forlængerledning!

37

39
36

32 33
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Fig. 27

4.4.1 Kammeret

Til ASP6025 fås der to varianter af låget til kammeret (4, fig. 2). Der er forskel på åbning af kammerets låg 
 mellem den gamle variant 1 og den nye variant 2. 

•	 Kammeret	åbnes,	ved	at	det	sorte	greb	(8.1) på kammerets låg (4) drejes fremad (pil på fig. 27). Låget åbnes opad.

Hold afstand, når låget til kammeret åbnes, især hvis reagenserne er opvarmede. Undgå også at indånde 
 dampene.

Variant 2 Variant 1

8.14

1

8.1

2

4
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4. Første ibrugtagning

Kammerets låsning
•	 Når	et	program	startes,	låses	kammeret	automatisk.
•	 For	at	ophæve	låsningen	skal	man	trykke	på	oplåsnings-kontakten	(8.2) under skærmen (fig. 29). 
•	 På	skærmen	vises	en	meddelelse,	hvori	oplåsningen	af	kammeret	skal	besvares	med	YES, hvis processen er i gang.
•	 Når	der	trykkes	på	tasten	YES (fig. 29), suges reagensdampene ud og filtreres, og niveauet i kammeret sænkes. 

•	 Hvis	der	trykkes	på	NO, fortsættes processen.

Fig. 28 

I instrumenter med variant 1 af låget til kammeret oplåser stiften (43, fig. 28) nu grebet, og kammeret kan åbnes. 
I instrumenter med variant 2 af låget til kammeret udføres den automatiske åbning af låget inden i instrumentet.

Variant 2 Variant 1

 8.1

43

 8.1
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4.   Første ibrugtagning

•	 For	at	fortsætte	processen	efter	at	kammeret	er	åbnet,	skal	grebet	igen	stilles	i	låsepositionen	(fig. 28). Tryk derefter på tasten 
CONTINUE på skærmen. 

Fig. 29

 

8.2

Låst Åben

Både nødoplåsningsfunktionen for instrumenter med variant 1 af låget til kammeret og fremgangsmåden  
i tilfælde af behov for nødoplåsning for instrumenter med variant 2 af låget til kammeret er beskrevet  
i kap.	7.4	–	Nødoplåsning.
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Fig. 30

41

42

Sæt magnetomrøreren (41) på akslen i bunden 
af kammeret med den lille boring opad.

Sæt sien (42) i aftapningsåbningen  
i bunden af kammeret.

Ved enhver programstart (bortset fra i tilstanden CONCENTRA-
TION, se kap. 5.1.2), vises først en meddelelse, hvori starten 
skal bekræftes.
Alt efter hvor mange kurve der stilles i kammeret, kan påfyld-
ningsmængden så vælges i dialogboksen ved at trykke på den 
respektive tast (fig. 31).

•	 Til	dette	formål	er	der	tre	niveaufølere	(40.1 - 40.3) (fig. 31), 
der er placeret bag afdækningen (40) i kammerets bagvæg.

•	 Den	øverste	føler	(40.4) har til formål at forhindre, at kam-
meret overfyldes og evt. løber over.

40.1

40.2

40.3

40.4

Kammeret (fortsat)

Fyldning af kammeret op til føleren 40.1

Fyldning af kammeret op til føleren 40.2

Fyldning af kammeret op til føleren 40.3

Niveaufølere (til venstre på fig. 31)

Fig. 31

Valgtaster

Niveaufølere
40

Magnetomrøreren	 skal	 ubetinget	
være sat i, før et infiltrationspro-
gram startes!
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4.4.2 Afsætningsflade

•	 Til	højre	for	kammeret	foran	skærmen	er	der	en	afsætnings-
flade (45) af rustfrit stål til at stille de forberedte prøver på 
(fig. 33). Der kan også stilles kurve, der er taget ud af kam-
meret.

•	 Det	anbefales	af	afdække	afsætningsfladen	med	cellstof.

4.   Første ibrugtagning

Aktivkulfilter 

Fig. 32

•	 For	at	indsætte/udskifte	det	aktive	kulfilter	(13) skal klappen 
(24) bag kammerets låg åbnes.

24

13.1

13

•	 Filteret	 skubbes	 ind	 til	 anslag	
med grebet fremad i pilens 
retning som vist på fig. 32.

•	 På	etiketten	(13.1) på forsiden 
kan man notere datoen, hvor 
filteret er sat i.

Fig. 33

45

Filteretiket med bestil.nr. og plads til at skrive 
datoen for indsætning

Det aktive kulfilter er kun en supplerende 
foranstaltning til at mindske udslippet af 
skadelige dampe til apparatets omgivelser. 
Ventilering af arbejdsrummet er under alle 
omstændigheder påkrævet. Filteret skal skif-
tes for hver 30 dage.
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4.4.3 Prøvekurve

•	 Fig. 34 viser standardkurven (48) af rustfrit stål, fyldt med 
prøvekassetter.

•	 Delespiralen	(46) til nøjagtig fastholdelse af kassetterne i 
kurven er sat i. 

 På den nederste del af fig. 34 ser man delespiralen med 
pladen til indsætning i metalkurven.

•	 I	den	viste	form	med	delespiral	kan	standardkurven	fyldes	
med op til 80 prøvekassetter.

 Uden delespiral kan kassetterne pakkes tættere, så maksi-
malt 100 kassetter da passer i kurven.

•	 Hver	metalkurv	har	et	bevægeligt	greb	(der	kan	klappes	ud	
til siden) (49) til isætning og udtagning fra kammeret.

•	 Op	til	tre	kurve	kan	sættes	i	kammeret	og	forarbejdes	sam-
tidig. 

•	 Der	findes	desuden	en	stor	kurv,	ligeledes	af	rustfrit	stål.

•	 Fig. 35 viser denne med låget sat på (47).
 Dette låg er det samme, som også anvendes til standardkur-

ven. Efter fyldning sættes det på kurvene som vist på figuren.

•	 In	random-kurven	kan	der	være	op	til	300	standardkassetter.

Fig. 34

Fig. 35

46

47

49

48

49

Kun helt rengjorte kassettekurve må anven-
des ved vævsbearbejdning!
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4.   Første ibrugtagning

4.4.4 Skærm •	 ASP6025	programmeres	og	betjenes	via	en	polykrom	LCD-
berøringsskærm.

•	 Hvis	der	inden	for	30	minutter	ikke	trykkes	på	en	tast,	slukker	
en screen saver for skærmbilledet. For at aktivere skærmen 
igen er det tilstrækkeligt at berøre skærmen et vilkårligt sted. 

 I nogle sekunder efter gentilkoblingen er skærmfunktionerne 
spærrede, så ingen knapper kan aktiveres utilsigtet.

•	 Skærmen	er	fastgjort	til	en	stabil	fod	med	fire	skruer.	Alle	
tilslutninger er beskyttet imod kontakt med reagenser. Selve 
skærmen er resistent imod alle reagenser, der anvendes 
i apparatet. Alligevel bør kontakt med disse undgås. Tør 
øjeblikkeligt reagensstænk af!

USB-tilslutning
Skærmens bagside med fastgørelser  

og USB-tilslutning
•	 På	 venstre	 side	 af	 skær-

men (set forfra) er en USB-
tilslutning (50) til lagring 
eller indlæsning af data 
hhv. til eller fra et USB 
memory stick.

50

•	 Hvis	USB-tilslutningen	 ikke	benyttes,	bør	den	 lukkes	med	
afdækningen af plastik (51) for at hindre reagenser i at 
trænge ind.

51

52

Fig. 36

Før hver gang et USB memory stick sættes i, er 
det absolut påkrævet at foretage en viruskon-
trol!

På konsollen, hvori USB-tilslutningen sidder, 
er der anbragt et lille skilt (detalje, pos. 52) 
med apparatets serie-nr.
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Fig. 39

•	 Paraffinstationen	skal	trækkes	ud	ved	påfyldning.	Den	har	en	afdækning	
(55) for bedre varmeisolering og som stænkbeskyttelse. I afdækningen er 
der to boringer, for at den er lettere at tage af.

53

4.4.5	 Paraffinstation •	 Paraffinstationen	(54) er placeret bag apparatets venstre låge (53) under 
kammeret (fig. 37). Dens funktion er altid at have en frisk, flydende behold-
ning af paraffin til paraffinbadene. Dens kapacitet er 5,0 l flydende paraffin.

•	 Der	er	to	markeringer	indvendigt	i	stationen,	der	viser	det	minimale	niveau	
ved fyldning med pellets eller flydende paraffin (fig. 38). Disse markeringer 
må ikke underskrides.

56

55

4. Første ibrugtagning

Fig. 37

56
Detalje: 
Si	i	paraffinsta-
tionen

54

Fig. 38

Øverste markering: 
Minimalt	niveau	ved	fyldning	
med pellets til smeltning.

Nederste markering: 
Minimalt	niveau	ved	fyldning	
med	flydende	paraffin.

Fig. 40

•	 Paraffinstationen	kan	fyldes	med	paraffin-pellets	eller	flydende	paraffin.	
Ved fyldning med pellets er smeltetiden ca. 6,0 h.

•	 Kontrollér	og	rengør	sien	(56) ugentligt.

Hvis	paraffinstationen	er	trukket	ud,	vises	dette	med	en	rød	
kant (fig. 40)	på	SMART‑screenen.
Lyskurven ved siden af badet bliver ligeledes rød.
Gå langsomt og forsigtigt til værks, når du trækker sta-
tionen	ud	‑	træk	aldrig	i	ryk.	Paraffinen	deri	er	flydende	og	
varm - den kan forårsage forbrændinger. Afdækningen er 
ligeledes varm; bær derfor altid handsker!
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4.   Første ibrugtagning

4.4.6	 Paraffinbade

•	 Apparatet	har	tre	opvarmede	paraffinbade	(58), hvert især 
med en maks. kapacitet på 4,9 l flydende paraffin.

•	 De	er	placeret	bag	en	klap	(57) over reagensrummet med 
systemflaskerne (15). 

 Der opnås adgang til klappen ved at åbne de to nederste 
låger af plexiglas (11, 12).

•	 De	enkelte	paraffinbade	kan	 trækkes	ud	af	 rummet	med	
henblik på opfyldning (fig. 41) og rengøring.

Fig. 41

11
57

58

15

58 58

•	 Badene	kan	fyldes	med	flydende	paraffin	manuelt	eller	fra	
paraffinstationen. Det er også muligt at fylde med pellets - 
smeltetiden er da ca. 720 min.

58

Bemærk!
Forsøg aldrig at tage voksbadene ud med 
magt, mens apparatet er i kold tilstand, da 
dette kan medføre skader på apparatet.

Bemærk!
Gå langsomt og forsigtigt til værks, når du 
trækker	et	paraffinbad	ud	 ‑	 træk	aldrig	 i	 ryk.	
Paraffinen	deri	er	flydende	og	varm	‑	den	kan	
forårsage forbrændinger. Grebene og afdæk-
ningerne er ligeledes varme; bær derfor altid 
handsker, og gå forsigtigt frem.



50 Brugsanvisning V 2.9 RevU – 07/2019  

Fig. 43

60.1 

60.2

•	 Afdækningen,	der	er	forrest	ved	udtrækningen	(til	venstre	på	
billedet) (60.1), kan vippes op (fig. 43 i midten) for at lette 
fyldning og rengøring.

56
60.2 •	 Den	anden	afdækning	(til	højre	i	billedet)	(60.2) kan forsky-

des og tages af med henblik på rengøring (fig. 43, nederst).

•	 I	hvert	paraffinbad	er	der	en	si	(56) (som i paraffinstationen) 
for at beskytte paraffinledningerne imod urenheder.

4.  Første ibrugtagning

•	 Alle	paraffinbade	har	 to	greb	(59), med hvilke badet kan 
trækkes ud og bæres. 

 To bevægelige afdækninger (60.1 og 60.2) sørger for en 
bedre varmeisolering og forhindrer, at der skvulper flydende 
paraffin ud, når badet trækkes ud (fig. 43).

59

60.1 60.2

•	 Når	et	paraffinbad	er	trukket	ud,	indikeres	dette	med	en	rød	
kant (fig. 42), og lyskurven ved siden af badet bliver rød.

 Hver lyskurv er ligeledes rød, hvis den indstillede temperatur 
ikke er nået, eller smeltetiden endnu ikke er afsluttet.

Fig. 42

Bemærk!
Paraffinen	 i	 badet	 er	 flydende	 og	 varm	 ‑	 den	
kan forårsage forbrændinger. Grebene og af-
dækningerne er ligeledes varme; bær derfor 
altid handsker, og gå forsigtigt frem.
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4.   Første ibrugtagning

4.4.7 Udtræk med vekselflasker •	 Udtrækket	 (9) med de op til seks vekselflasker (10) skal 
trækkes helt frem, så det ikke glider tilbage igen - i modsat 
fald er der fare for kvæstelser!

Fig. 44b

•	 Til	hver	af	de	seks	vekselflasker	er	der	en	påfyldningsstuds	
(61), som er forbundet med apparatet via en spiralslange 
(63). 

9

10

61

•	 Når	en	vekselflaske	er	taget	ud,	stilles	påfyldningsstudsen	
(61) i en boring (62) til dette formål i gitterristen i bunden 
af udtrækket (fig. 45).

RIGTIGT 



FORKERT

•	 Vekselflasken	udskiftes,	ved	at	indsugningsstudsen	trækkes	
lodret ud af vekselflasken i grebet (61). Tryk samtidig konus-
sen imod flaskehalsen med den anden hånd. Udskift så den 
gamle flaske med den nye (i udtrækket!).

Detalje  
fig. 44a

61

62

63

63

Fig. 45

Fig. 44

Mærkat	på	
udtrækket

108

Det fuldt læssede udtræk er tungt. Åbn og luk 
det derfor altid forsigtigt.
Man	må	 ALDRIG	 støtte	 sig	 til	 udtrækket,	 når	
det er trukket ud. Apparatet kan vippe fremad 
og medføre kvæstelser eller skader på appara-
tet. 

Før påfyldningsstudsen lodret ned i de nye fla-
sker, og sørg for, at den trykkes ned til bunden 
af flasken. Studsen skal ligge plant an imod 
flaskehalsen (se detaljen fig. 44a til venstre). 
Positionér	 altid	 luftledningen	 (108)	 over	 væ-
sketilslutningen (63), så der ikke kommer 
knæk på luftledningen. 
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4. Første ibrugtagning

Udtræk med vekselflasker (fortsat)

Fig. 47

•	 Til	højre	på	skuffens	underside	sidder	en	hane	(fig. 47), med 
hvilken spildte eller overløbne reagenser kan aftappes. Skuf-
fen bør rengøres efterfølgende.

Hane lukket

Hane åben64a

64b

Fig. 46

10

•	 Sammen	med	apparatet	leveres	syv	vekselflasker	(10) til udtrækket (fig. 46)
 - 6 stk. til vævsinfiltration,
 - 1 stk. til rengøringsprocessen (udvidet rengøring med detergenter).
 Til hver beholder er der et skruelåg.
•	 Hver	beholder	har	en	kapacitet	på	maks.	5	l.

Fig. 47a - detalje

Kun vekselflasker fra Leica er godkendt til dette apparat. Hvis der alligevel 
 anvendes andre flasker, skal kunden SELV kontrollere deres egnethed! 
(Vedr. krav til temperatur og dimensioner se side 51- advarsel.)

Vigtigt!
Hold altid hanen (fig. 47a - detalje, pos.  64a) 
lukket.
Hanen (fig. 47a - detalje, pos.  64b) må kun 
åbnes med henblik på rengøring, da brænd-
bare reagenser i modsat fald vil kunne ram-
me	paraffinbadenes	varmelegeme	og	antæn-
des der.
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Udtræk med vekselflasker (fortsat)

Højde (maks.):  350 mm
Højde (min.):  245 mm
Bredde (maks.):  200 mm
Bredde (min.):  155 mm
Dybde (maks.):  180 mm
Dybde (min.):  135 mm

4.   Første ibrugtagning

Tilladte dimensioner for vekselflasker i udtrækket:
Diameter flaskehals
Udvendigt (maks.): 54 mm
Udvendigt (min.): 38 mm
Indvendigt (maks.): 44 mm
Indvendigt (min.): 27 mm

•	 På	 skærmen	vises	vekselflaskerne	 i	SMART	SCREEN i et 
selvstændigt område. De har betegnelsen "D1" til "D6" 
(fig. 48).

•	 Vekselflaskerne	kan	desuden	tømmes	med	Remote-Drain-
systemet.

•	 Slangen	 til	 Remote	 Fill	&	Drain-systemet	 kan	 ligeledes	
opbevares i udtrækket.

Fig. 48

Hvis der anvendes andre end de af Leica installerede vekselflasker i skuffen, skal de være bestandige over for 
følgende reagenser og temperaturer og være formstabile:
Ved	rengøringsopløsninger	op	til	en	temperatur	på	71	°C.	
Ved	procesreagenser	op	til	en	temperatur	på	64	°C.	
De følgende dimensioner må ikke over- eller underskrides.
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4.4.8 Reagenskabinet med systemflasker •	 De	ni	systemflasker	(15) af hvid plastik er placeret sammen 
med den blå kondensatflaske (14) i reagenskabinettet under 
de tre paraffinbade (fig. 49). 

Fig. 49

4. Første ibrugtagning

1514

Fig. 50

Når en systemflaske er blevet tildelt en reagens, vises dette på 
skærmen.

Fig. 51

•	 Alle	systemflasker	(15) har en kapacitet på maks. 5 l . 
 Niveauet for en fyldning på 3,8 l og 5,0  l  er præget foran på 

hver af beholderne.
•	 Når	en	systemflaske	sættes	 ind,	skal	du	altid	sørge	 for,	at	

omløbermøtrikken (35) er fast tilspændt, og at tilslutnings-
studsen (65) med O-ringen (65.1) går rigtigt i indgreb.

65.1

65

Smør regelmæssigt O-ringen (65.1) 
med Molicote-fedt til pakringe (med-
følger).

11
12

15

35

•	 Der	opnås	adgang	 til	 systemflaskerne	ved	at	åbne	de	 to	
nederste låger af plexiglas (11, 12).

•	 Systemflaskerne	bærer	betegnelserne	"S1" til "S9" og er 
samlet i et selvstændigt område på skærmen (fig. 50). Til 
venstre er kondensatflasken med betegnelsen "C".

Detalje: Systemflaskens tilslutning

Der må UDELUKKENDE anvendes Leica system-
flasker!

Når trykpunktet er overvundet, kan der mær-
kes en tydeligt indgriben, hvilket sikrer en op-
timal fastgørelse i reagenskabinettet.



55ASP6025 Tissue Processor

4.   Første ibrugtagning

•	 Opsamlingskarret	(16) er placeret under reagenskabinettet. 
Dets funktion er at samle overløbet eller spildt reagens, så der 
ikke opstår tilsmudsning i og under apparatet. Dets volumen 
er ca. 5  l .

•	 Opsamlingskarret	 (16) skal regelmæssigt kontrolleres for 
tegn på udløbet reagens. Det gøres ved at trække karret ud 
fremad i grebet (fig. 53) og om nødvendigt tømme det.

Reagenskabinet med systemflasker (fortsat)

4.4.9 Opsamlingskar

16

Fig. 53

Kondensatflaske

•	 Kondensatflasken	(14, fig. 52) er mht. form og tilslutning 
udformet på nøjagtigt samme måde som systemflasken. 
For at skelne er den fremstillet af blå plast.

•	 Dens	funktion	er	at	opfange	og	samle	kondensat,	der	opstår	
i systemet. På forsiden sidder en markering for maksimal 
fyldning.

•	 Kontrollér	 og	 tøm	 kondensatflasken	 regelmæssigt	 
(1 x ugentligt) (se kap. 6.2.2).

Fig. 52

14

Ved bortskaffelse af de brugte reagenser skal 
de	 aktuelt	 gældende	 officielle	 bestemmelser	
følges. Dette gælder også bestemmelserne 
om affaldsbortskaffelse i firmaet/institutio-
nen, hvor apparatet anvendes.
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4.4.10 Selvklæbende etiketter til systemflasker og vekselflasker

4. Første ibrugtagning

Der følger to sæt selvklæbende etiketter med ASP6025.
Disse er:
•	 20	stk.	etiketter	til	systemflaskerne	i	reagenskabinettet.
•	 10	stk.	etiketter	til	vekselflaskerne	i	udtrækket.

Etiketter til systemflasker (fig. 54)

Etiketter til systemflaskerne findes i otte forskellige farver. 
Farverne er tilpasset den valgbare farvepalet for de enkelte 
reagensgrupper i apparatet.
Etiketterne (72) klæbes på foran på systemflaskerne (15) som 
vist i fig. 55. 
Fladen på systemflaskerne skal være ren og tør. Sæt så etiketten 
på, og tryk den fast til - først og fremmest i kanterne.
Etiketterne er resistente imod reagenserne, der er anvendt i 
apparatet.
På etiketten kan man skrive stationsnummer og dato for ibrug-
tagning med reagenset angivet i farvetabellen (fig. 55). 
Se kapitel . 5.2.3.

Fig. 54

Fig. 55

72

15

Når en systemflaske er blevet fyldt på ny, skal 
dette ved manuel fyldning ubetinget indstil-
les i reagens-statussen (se kap. 5.2.1).
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Etiketter til systemflasker (fig. 56)

10

Fig. 56

Der findes etiketter til vekselflaskerne i udtrækket i de samme 
otte farver som systemflaskerne.

På etiketten er fyldningsmærkerne for vekselflaskerne trykt på, 
og derfor skal der arbejdes særlig omhyggeligt, når de klæbes på.

Fig. 57

73

Detalje 1

Detalje 2

4.   Første ibrugtagning

For at fyldningsmærkerne gælder, skal etiketten sættes an 
med den smalle ende nøjagtigt på vekselflasken (10), hvor 
flaskehalsen ender (detalje 1 på fig. 57) og derefter trykkes 
fast til nedefter.
Symbolet ved 5 l (detalje 2 på fig. 57) betyder, at vekselfla-
sken skal fyldes dertil, hvis kammeret skal fyldes indtil tredje 
niveauføler (svarer til overskylning af tre kurve). 
Symbolerne ved 3,8 l viser tilsvarende påfyldningsmængden for 
en fyldning af kammeret indtil anden niveauføler.
På mærkatet kan man ligeledes skrive stationsnummeret og 
datoen for fyldning med den angivne reagens (fig. 57).

Også for en nyfyldt vekselflaske skal dette indstilles i reagens-
status.

Bemærk!
De angivne fyldningsmærker (5,0 l og 3,8 l) 
gælder kun for de medfølgende vekselflasker. 
Hvis der benyttes andre beholdere, stemmer 
påfyldningsmængderne på etiketten ikke.
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4.5 Tilkobling af apparatet

4. Første ibrugtagning

Screen saver
Hvis der inden for 30 minutter ikke trykkes på en tast, slukker en 
screen saver for skærmbilledet. 
•	 For	at	aktivere	skærmen	igen	er	det	tilstrækkeligt	at	berøre	

skærmen et vilkårligt sted. 
 I nogle sekunder efter gentilkoblingen er skærmfunktionerne 

spærrede, så ingen taster kan aktiveres utilsigtet.

•	 Sæt	netkablet	(39, fig. 26) i bøsningen "POWER IN" på apparatets bagside..

•	 Tilslut	derefter	kablet	til	stikkontakten,	og	tænd	på	stikkontakten.

•		 Tryk	ON/OFF-kontakten på apparatets bagvæg (37, fig. 26) ind for at tænde.

Fig. 59

Fig. 58

•	 Efter	tilkobling	skal	apparatet	bruge	lidt	tid	til	initialiserin-
gen. 

 Dette ses på skærmen, som figuren til venstre viser (fig. 58).

•	 Derefter	 vises	 startskærmbilledet.	 Dette	 er	menuen	
PROGRAMS, så længe der ikke er defineret programmer i 
menuen FAVORITES (fig. 59).
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Berøring af teksten 
TOUCH	HERE	TO	ENTER	.	.	. 
i det nederste højre hjørne under initialise-
ringen (fig. 58) leder til menuen SYSTEM	
DIAGNOSTICS	(fig. 60). 

I denne menu er der adgang til at redigere 
grundliggende indstillinger for apparatet. 

4.   Første ibrugtagning

Fig. 60

1 - Viser menuen INSTALLATION (se herom i kapitel 5.1.1).
2 - Gemmer den aktuelle apparatstatus på et USB memory stick.
3	-	 Adgang	 kun	 for	 serviceteknikere;	 den	 tilsvarende	 ad-

gangskode er nødvendig.
4 - Afslutter et kørende program.
5 - Viser procesprotokollen RUN LOG.

3

4

21

5

87

6

Menuen	SYSTEM	DIAGNOSTICS

De følgende funktioner kan vælges ved at trykke på den respektive tast:

6 - Afslutter det kørende program og ophæver reagensernes 
tilknytning til flasker og kammer.

7 - Sletter alle reagenser og resetter programmer og apparat-
status.

 Bemærk! Alle lister er derefter slettede.
8 - Genstarter apparatet.

Bemærk!
Indstillinger må i denne menu kun foretages af erfarne brugere, da der kan opstå betydelige driftsforstyrrelser 
ved forkert brug af funktionerne.

For at forlade denne menu skal apparatet genstartes. 
Det	gøres	ved	at	trykke	på	knappen	RESTART	APPLICATION	(8	i	fig. 60) og bekræfte det efterfølgende spørgsmål 
med YES. Initialiseringen genstarter som vist på fig. 58 og fig. 59.
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4. Første ibrugtagning

4.6 Alarmfunktioner

Hvis en brugers indgriben ved apparatet er nødvendig, vises 
først en informationsmeddelelse på skærmen (fig. 61), og der 
lyder en alarm. Denne meddelelse beskriver, hvad der skal gøres 
og giver flere oplysninger derom. 
Når brugeren bekræfter denne meddelelse med YES-tasten, 
forsvinder meddelelsen fra skærmen. Der udløses ikke endnu 
en alarm.

Hvis meddelelsen ikke bekræftes inden for en defineret tid med tasten YES, udløses en apparatalarm. Denne 
apparatalarm er et akustisk signal (lydfil), der også kan afspilles cyklisk. 
Denne indstilling (den cykliske gentagelse af apparatalarmer) foretages af brugeren og gælder for alle med-
delelser. 
Brugeren kan ligeledes indstille gentagelsestiden.
Ved bekræftelse af apparatalarmen med YES-tasten frakobles lydalarmen, og meddelelsen forsvinder fra skær-
men. Der følger ikke endnu en alarm (ikke lokal alarm og ikke fjernalarm).
Lydalarmen kan også frakobles med knappen SUSPEND	ALARM. Herved frakobles lydalarmen, men medde-
lelsen bliver stående på skærmen. Hvis meddelelsen ikke bekræftes med YES inden for en bestemt tid, afgives 
lydalarmen igen. 

Fig. 61

Informationsmeddelelser

Apparatalarm

ASP6025 har tre forskellige akustiske alarmfunktioner:

Ved ASP6025 kan der forekomme tilstande, der kræver brugerens opmærksomhed eller afgørelse. I enkleste 
fald er dette bekræftelser, for at infiltrationsprogrammet fortsætter. Derudover kan der også ved den konstan-
te overvågning af instrumentet registreres fejl, der hurtigst muligt skal afhjælpes, så et igangværende infiltra-
tionsprogram kan afsluttes korrekt. Tilsvarende klassificeres alle meddelelser efter graden af alvorlighed.
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Lokal alarm
Her er alarmgiveren placeret uden for ASP6025, f.eks. i en brugers kontor.
Den lokale alarm udløses, hvis der er opstået en fejl, som umuliggør videreførelsen af det aktuelt valgte program 
eller betjeningstrin.
Hvis apparatalarmen ignoreres i en defineret tid (der trykkes ikke på tasten YES), udløser ASP6025 desuden 
en lokal alarm.
For den lokale alarm aktiveres en udgang. Polariteten i udgangskredsløbene kan konfigureres i menuen SYSTEM	
SETUP.

Fjernalarm
Denne alarmgiver installeres ligeledes uden for ASP6025.
Denne alarmtype tilsluttes en fjernopkaldsanordning, der i en alarmsituation automatisk videresender en 
telefonbesked til den person, der er ansvarlig for apparatets drift.
En fjernalarm udløses kun, hvis apparatet ikke kan færdiggøre et infiltrationsprogram.
Hvis alle alarmbeskeder i en sådan situation forbliver ubesvarede (YES-tasten), udløses en fjernalarm. 
Denne fjernalarm er – analogt med den lokale alarm – en hardwareudgang, til hvilken der kan tilsluttes et 
eksternt alarmanlæg. 
Polariteten kan her ligeledes indstilles for at tilpasse forskellige eksterne alarmsystemer i menuen SYSTEM	
SETUP på ASP6025. 
Ud over aktiveringen af alarmudgangen fortsætter den akustiske alarm.

Også for den lokale alarm og fjernalarmen gælder det, at de kan frakobles for et bestemt tidsrum med tasten 
SUSPEND	ALARM. 
Både den akustiske alarm og alarmudgangen for fjernalarmen nulstilles, mens meddelelsen på skærmen 
forbliver. 
Hvis meddelelsen ikke bekræftes med YES inden for en forud defineret tid, afgives lydalarmen igen, og alarmud-
gangen for fjernalarmen aktiveres igen.

Alarmfunktioner (fortsat)

4.   Første ibrugtagning
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66

67

68 69

Fig. 63

Tilslut det lokale eller fjernalarmsystemet med det medfølgende 
trepolede jackstik (66) (Ø 6,3 mm) i bøsningerne til dette formål 
(32, 33 på fig. 3).

Som standard trækker alarmrelæet altid i driftstilstanden, og 
ved en alarmudløsning falder det fra. Det betyder også, at 
alarmen også udløses, når ASP6025 går i strømløs tilstand (f.eks. 
ved en strømafbrydelse).

Tilslutning af lokal- og fjernalarmsystem

Hver alarm bliver tilsluttet på stikket (66) som følger (fig. 63):
Fælles tilslutning: 2. hals (69)
Bryder (inderste tilslutning): 1. hals (67)
Slutter (yderste tilslutning): Spids (68)

Fig. 62

Alarmanlæggene for den lokale alarm og for fjernalarmen 
tilsluttes via et trepolet jackstik. 

Alarmbenet i tilslutningsstikket er den midterste tilslutning 
(68) på jackstikket. Afhængigt af konfigurationen af polariteten 
kobles jackstikkets inderste eller yderste tilslutning igennem til 
den midterste tilslutning for at udløse en alarm.
Ydermere	kan	polariteten	konfigureres	(vendes)	for	disse	to	
udgange. 
I feltet Polarity inv. i menuen SYSTEM	SETUP kan tasten NC 
(normally	closed	=	bryder)	eller	NO	(normally	open	=	slutter)	
indstilles, så alarmen videreledes rigtigt. 
(Se herom i kap. 5.1.2)

Maksimumværdierne for alarmsystemet, der er tilsluttet 
 apparatet, må ikke overstige følgende:
30 V DC/AC, 1 A

4. Første ibrugtagning

Lokal alarm: bøsning (32) 
Fjernalarm: bøsning (33) 

Tilslutning af et eksternt alarmsystem (lokalt eller fjernalarm) er ubetinget nødvendigt for at beskadigelse el-
ler tab af vævsprøver kan undgås i tilfælde af fejlfunktioner.
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4.7 Berøringsskærmens funktioner

4.   Første ibrugtagning

Fig. 64

ASP6025 betjenes via en polykrom LCD-
berøringsskærm.
Denne er bestandig over for reagenser og 
reagerer også, når betjeningen udføres 
med laboratoriehandsker. 
Aktiveringen af kritiske funktioner udløser 
i reglen en forespørgsel, der skal besvares, 
før funktionen udføres.
Et utilsigtet tryk på en tast (tilfældig berø-
ring af skærmen) kan således annulleres.

Administratoren er logget ind. Når tasten 
SERVICE ses i det nederste panel, er Admin-
tilstanden blevet deaktiveret.

En bruger er logget ind.

Et program kører i øjeblikket (symbolet viser et 
roterende hjul).

34

Statuslinje
Den øverste blå bjælke i skærmen kaldes statuslinjen (34). Her 
vises, hvilken menu der netop er åben, samt aktuel dato og 
klokkeslæt. I det øverste højre hjørne af skærmen kan forskellige 
symboler vises:

En berøring af symbolet åbner systemstatussen.
Se herom i kap. 5.1.6

Batteristatus	=	FULL

Batteristatus	=	EMPTY

I systemindstillingerne er tokurvs-tilstand 
indstillet;	kammeret	fyldes	med	maks.	3,8	l	
reagens.

I systemindstillingerne er trekurvs-tilstand 
indstillet;	kammeret	fyldes	med	maks.	5,0	l	
reagens.

Yderligere symboler
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ikke aktiv 

aktiv

4. Første ibrugtagning

Berøringsskærmens funktioner (fortsat)

Tastsymbolernes grafiske udseende ændrer sig i ASP6025, alt efter om den tilknyttede funktion er mulig 
(aktiv), eller ikke er mulig (ikke aktiv). 

Ikke aktive tastsymboler adskiller sig fra de aktive ved en tyndere kant. Når et ikke-aktivt tastsymbol berøres, 
åbnes i mange tilfælde en henvisningsboks, hvori der gives en forklaring på årsagen til, at funktionen aktuelt 
ikke er mulig.

Tastsymboler

Man aktiverer funktionerne på berøringsskærmen ved at trykke 
let på det enkelte tastsymbol. 
Tastsymboler kan indeholde grafiske symboler eller tekst. 

Nogle tastsymboler skifter farve fra blå til orange for at vise, at 
en bestemt funktion er aktiv. 
Se eksemplet til venstre. 



Stop omrører Omrører kører

Også når en af de fire hovedmenuer åbnes, skifter den tilhørende 
tast farve fra blå til orange for at vise, hvilken menu der er åben.

Eksempler:



INDSTILLINGER 
aktiv

Anden menu
aktiv
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4.   Første ibrugtagning

Tastaturet
Hver gang der kan indtastes en tekst, vises tastaturet (fig. 66). 
•	 I	titellinjen	(1) står, hvilket felt der udfyldes. 
•	 Hvert	felt	indeholder	30	tegn,	der	dog	ikke	alle	kan	vises.

Fig. 66

Vigtige taster til omskiftning:

Shift:  Skifter til store bogstaver og tilbage.
AltGr: Giver adgang til specialtegn.
<-- : Sletter det sidste tegn.
Clear: Sletter hele linjen.
OK: Overtager det indtastede ord.

1

Berøringsskærmens funktioner (fortsat)

I de følgende tabeller skal det være muligt at vælge flere tabelrækker 
samtidigt. 
Her skal nedenstående funktioner for følgende valgte rækker udføres:

ikke aktiv aktiv

Multiselect Valg	af	flere	objekter	i	tabeller	(Multiselect)

Se/ 
bearbejd
stationer

Reagenser 
status

Se/ 
bearbejd

programmer

Tabel

Slet,
reagensnavn

0 %, 100 %, 
stilles til nul

Varighed, tryk/vak.,
Reagenser

Funktion

Fig. 65
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Berøringsskærmens funktioner (fortsat)

Fig. 67

Menuen	SMART	FUNCTIONS

aktivikke aktiv



Tryk på tasten SMART	SCREEN	for at gå 
til menuen SMART	FUNCTIONS.

Før en proces startes, skal de stationer (system- og vekselflasker) først vælges, der 
skal anvendes. 
En station vælges til en funktion, ved at man aktiverer det tilsvarende symbol med 
et let tryk på skærmen (fig. 68). 
Aktiverede symboler er omgivet af en mørk kant.
Når man berører symbolet igen, deaktiveres stationen igen.

Stationerne (system- og vekselflasker) 
vises i den samme rækkefølge, som de 
står i reagenskabinettet og i udtrækket 
på ASP6025.

Hvis en station indeholder et reagens, hvis tærskelværdi er overskredet i RMS, vises 
dette på SMART	SCREEN	med et udråbstegn (fig. 69).

Fig. 68

Fig. 69

4. Første ibrugtagning

Hvis en station eller en beholder ikke kan aktiveres, forklares 
årsagen til det i en henvisningsboks.
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4.8 Korrekt frakobling af apparatet
Gå frem på følgende måde, hvis apparatet skal frakobles komplet eller adskilles fra nettet:

•	 Tryk	på	tasten	BACK for at gå tilbage til et vindue, der indeholder tasten EXIT.

•	 Når	du	har	trykket	på	denne	tast,	bliver	du	spurgt,	om	systemet	virkelig	skal	lukkes	ned	
(fig. 70). 

Hvis der trykkes på YES, gemmes alle aktuelle 
data, og apparatet lukkes ned.

Apparatet skal derefter slukkes med ON/OFF-kontakten på apparatets bagside  (pos. 37 i fig. 3/fig. 26).

4.   Første ibrugtagning

Fig. 70

Med et tryk på tasten NO springes der tilbage 
til det oprindelige programvindue.

37
Bemærk!
ASP6025 må kun slukkes fuldstændigt på denne måde. I modsat fald kan der opstå skader på appara-
tets hardware, og data kan gå tabt.

Efter	den	fuldstændige	frakobling	afkøles	paraffinen	og	bliver	fast.	Badene	kan	i	det	tilfælde	ikke	læn-
gere tages ud af apparatet.

Vigtigt!
Hvis ASP6025 skal forblive frakoblet i længere tid eller skal transporteres, skal der ubetinget udføres 
en	SMART‑rengøring	før	frakoblingen.	(Se	herom	i	kap. 6.1.4.)
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5.1 Systemkonfiguration - tilpasning af parametre for apparatet 

Tryk i startskærmbilledet på tasten 
 ENHANCEMENT i højre side for at gå til 
vinduet med dette navn.
Vælg i vinduet ENHANCEMENT	(fig. 71) 
først tasten 
INSTALLATION, og gå til vinduet af sam-
me navn. Tasten ENHANCEMENT	er kun 
aktiv i Admin-tilstand.
I denne menu vises de parametre for 
ASP6025, der skal tilpasses ved instal-
lationen.

Fig. 71





5.1.1	 Menuen	Installation

Apparatets serienummer og den aktuelle 
softwareversion er indtastet fra fabrikken 
og kan ikke ændres. Angivelserne i fig. 72 
er kun eksempler. Den softwareversion, 
der er installeret på dit apparat, kan iden-
tificeres som vist på fig. 72, pos. 1.
Serienummeret findes på apparatets 
typeskilt og på konsollen, hvori USB-
tilslutningen sidder. Det anvendes lige 
som apparatnavnet på de udskrevne 
protokoller. 

Fig. 72

5. Betjening

1
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Menuen	INSTALLATION (fortsat)

Tildeling af et apparatnavn

Valg eller ændring af sprog

•		 Tryk	på	tasten	LANGUAGE;	vinduet	SELECT	THE	LANGUAGE 
åbnes. Her ses listen med de aktuelt valgbare sprog for 
visning af tekst og hjælp-tekst. 

•		 Et	sprog	ændres,	ved	at	den	pågældende	linje	markeres.
•		 Tryk	på	OK, og det valgte sprog indstilles.

5.   Betjening

Fig. 73

Fig. 74

•		 Tryk	på	tasten	INSTRUMENT	NAME, og indtast et apparat-
navn via tastaturet, der maksimalt kan have en længde på 
20 tegn. 

Apparatnavnet vises også på startskærmbilledet (FAVORITES).
Også alle protokoller bærer apparatnavnet, så protokollens kilde 
altid kan identificeres entydigt. 







Servicefunktioner

Fig. 75

Tasterne, der er placeret i højre side af menuen:
INSTALL HELP
UPGRADE SOFTWARE
CALIBRATE	TOUCHSCREEN
er servicefunktioner, der kun er synlige i administratortilstand.
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5. Betjening

Menuen	INSTALLATION	(fortsat)

Opdatering af software

Installation af hjælp

Fig. 76



For at hjælp-filen kan installeres, skal den tilhørende fil ligge 
som ZIP-fil på et USB memory stick.
•	 Tilslut USB memory stick'et, og tryk på tasten INSTALL HELP.
•	 Følg	derefter	anvisningerne	på	skærmen,	og	bekræft	disse.	

Systemet udpakker og installerer filerne automatisk.

Fig. 77



Der er to muligheder for at opdatere softwaren:
1. Via Remote-Care-funktionen:
I det tilfælde henvises til, at en opdatering af softwaren er 
tilgængelig. 
•	 Bekræft	denne	henvisning,	og	følg	anvisningerne	på	skær-

men.

Kalibrering af touchscreenen (fig. 78)

Fig. 78



2. Software-opdateringen leveres på et USB memory stick:
•	 Tilslut	USB-stick'et,	og	tryk	på	tasten	UPGRADE SOFTWARE (fig. 77).
•	 Følg	derefter	anvisningerne	på	skærmen,	og	bekræft	disse.

Denne funktion er en guidet kalibrering, hvor der skal trykkes på forskellige punkter på 
skærmen.
Skærmbilledet hertil åbnes ved at trykke på tasten CALIBRATE	TOUCHSCREEN (øverste figur).
•	 Tryk	i	midten	af	hver	af	de	røde	cirkler	(i	alt	tre)	begyndende	i	det	øverste	venstre	hjørne	

(fig. 78 foroven). 
•	 Berør	derefter	skærmen	et	vilkårligt	sted,	og	kontrollér,	om	cursoren	følger	bevægelsen	

(fig. 78 forneden).
•	 Hvis	cursoren	bevæger	sig	til	det	berørte	sted,	afsluttes	kalibreringen	med	et	let	tryk	på	

det grønne "flueben". I modsat fald skal kalibreringen gentages.
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5.   Betjening



Vinduet SYSTEM	SETUP er inddelt i otte områder:
•		 Program	options
•		 Basket	mode
•		 Measure	conc.
•		 Date	/	Time
•		 Security
•		 Alarm	relay
•		 Instrument
•	 Acoustic	instrument	alarm

5.1.2 Fastlæggelse af systemindstillinger

Fig. 79

Man kommer til systemindstillingerne ved at vælge tasten SYSTEM	SETUP i vinduet ENHANCE-
MENT	(fig. 71) og skifte til vinduet med samme navn.
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5. Betjening

Fig. 82

Fastlæggelse af systemindstillinger (fortsat)
Program options



Fig. 80


Fig. 81

Ved PROGRAM	OPTIONS indstilles, med hvilke indstillinger pro-
grammerne afvikles. Med et tryk på en tast ændres den tilhørende 
værdi;	den	aktuelle	indstilling	vises	ved	siden	af	tasten	(fig. 80).

STATION	SEQUENCE:
Her er der mulighed for at vælge imellem to tilstande:
CONCENTRATION og AUTO	BY	RMS
I tilstanden AUTO	BY	RMS styres rækkefølgen vha. de aktuelle RMS-
værdier, dvs. her anvendes tærskelværdierne for kassetter, cyklusser 
eller dage, der er indlæst i reagensstatus.
Tryk på tasten STATION	SEQUENCE for at skifte til den anden 
tilstand. Der vises en meddelelse (fig. 81) om, hvilke trin brugeren 
skal udføre, for at apparatet arbejder fejlfrit i den nye tilstand. Denne 
meddelelse skal bekræftes med JA, hvorefter systemet skifter om 
til den netop valgte tilstand. Den aktive tilstand vises ved siden af 
tasten STATION	SEQUENCE.

I tilstanden CONCENTRATION anvendes ethanolrotation og auto-
matisk udskiftning af xylen. 
Det betyder, at det bliver indstillet nøjagtigt på forhånd, hvordan de 
enkelte stationer skal fyldes med reagenser. Hvis dette ikke er sket, 
kan et infiltrationsprogram ikke startes.
Den målte ethanolværdi sammenlignes med den indstillede 
tærskelværdi og initierer udskiftningen af ethanoler (se herom i 
kapitel 5.2.5).
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5.   Betjening

PROMPT	FOR	NUM	CASSETTES:
Også her er der to muligheder:

"Enabled" eller "Disabled"
Den aktuelle indstilling vises ligeledes ved siden af tasten.

Fig. 83

Fastlæggelse af systemindstillinger (fortsat)

Tilstanden ENABLED
Ved starten af et program skal antallet af kassetter, der er indsat 
i kammeret, indtastes, før et infiltrationsprogram kan startes.
Dette er hensigtsmæssigt, hvis advarselstærskelværdier er 
indstillet.



Fig. 84

•		 Funktionen	PROMPT	FOR	NUM	CASSETTES deaktiveres, 
ved at der trykkes på tasten med samme navn.

Tilstanden DISABLED
Der spørges ikke til antallet af kassetter, der er indsat i kam-
meret, før programstarten. 

Hvis man i menuen SET UP REAGENTS AND 
WARNING THRESHOLDS indtaster værdier for 
et reagens, der anvendes i et program, i spal-
ten	CASSETTES	UNTIL	CHANGE,	 sættes	 tilstan-
den automatisk til ENABLED. 
Denne indstilling kan så ikke deaktiveres. 
Hvis der indtastes værdier der, vises en advar-
sel (fig. 84).

Tilstanden ENABLED betyder ligeledes, at 
værdierne, der er indført i denne tabel, bliver 
fulgt. 
Hvis en advarselsværdi nås eller overskrides, 
gøres der vha. en tilsvarende meddelelse op-
mærksom på dette før programstarten.
Også i slutningen af et infiltrationsprogram 
udgives en advarsel, hvis tærskelværdierne er 
blevet overskredet.
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Fastlæggelse af systemindstillinger (fortsat)

Måling	af	alkoholkoncentrationen I feltet MEASURE	CONC. (fig. 85) vises, om koncentrationsmå-
lingen af alkohol er tilkoblet eller ikke. 
I tilstanden CONCENTRATION (fig. 79) er målingen af alkoholkon-
centrationen ALTID aktiv.
I tilstanden RMS kan alkoholkoncentrationen ligeledes måles. 
Hvis dette ikke er ønsket, kan den deaktiveres.
Tryk på tasten for den ønskede indstilling i feltet MEASURE	
CONC. (fig. 85/86). I den valgte indstilling ses et grønt flueben.

5. Betjening

Fig. 85 Fig. 86

Fig. 87

Koncentrationsmålingen af alkohol 
sker i løbet af et rengøringspro-
gram, når indstillingen er aktiveret. 
Dette forlænger rengøringens varig-
hed med nogle få minutter.
De målte koncentrationer vises i 
REAGENT STATUS under CONCEN-
TRATION	FOR	ALCOHOL (fig. 87).

Værdien,	der	er	 indstillet	under	THRESHOLD	VALUE/CONCENTRATION,	har	 ingen	 indflydelse	på	 reagens‑håndte-
rings‑systemet	(RMS)	‑	ingen	advarselsværdi!	De	målte	koncentrationer	er	her	kun	informative.
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5.   Betjening

Fig. 89

I feltet INSTRUMENT kan temperaturen i de tre paraffinbade og paraffinstationen fastlægges.

•	 Tryk	på	tasten	PARAFFIN	BATH	SET	TEMP. for at åbne indtastningsvinduet (fig. 90) for 
paraffinbadstemperaturen.

•	 Paraffinbadstemperaturen	kan	vælges	mellem	50	°C	og	65	°C.	Værdien,	der	skal	indtastes,	
er paraffinspecifik og afhænger af den valgte paraffintypes smeltetemperatur.

•	 Indtast	den	ønskede	paraffinbadstemperatur,	og	afslut	med	at	trykke	på	OK for at bekræfte 
indtastningen. 

Fastlæggelse af systemindstillinger (fortsat)

INSTRUMENT

Fig. 90



Her kan vælges, hvor mange kurve der maksimalt kan sættes i kammeret. Afhængigt deraf 
fyldes den tilsvarende mængde reagenser i kammeret under programafviklingen.
Der kan vælges imellem
•		 2 baskets (svarer til en påfyldning med 3,8 l) eller

•		 3 baskets (svarer til en påfyldning med 5,0 l) 

I statuslinjen vises det tilsvarende symbol.
Det grønne flueben indikerer, at niveaureguleringen er aktiv.Fig. 88

Valg	af	BASKET	MODE





Man	bør	altid	indtaste	den	højst	tilladte	temperatur	for	den	anvendte	pa-
raffin,	da	der	sker	et	beskedent	temperaturtab	ved	fyldning	af	kammeret.
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Man skal sørge for, at dato og klokkeslæt altid er aktuelle. 
Også for dokumentationen er det vigtigt, at parametrene hele tiden er 
aktuelle.

Fastlæggelse af systemindstillinger (fortsat)

Fig. 93

Fig. 91

Indstilling	af	DATE	og	TIME

Indstilling af dato
•		 Med	et	 tryk	på	 tasten	DATE åbnes indstil-

lingsvinduet (fig. 92).
 Foretag de nødvendige indstillinger eller kor-

rektioner med tasterne UP og DOWN.

5. Betjening

Fig. 92

Indstilling af klokkeslæt
•		 Med	et	tryk	på	tasten	TIME åbnes et vindue, 

hvori det aktuelle klokkeslæt kan indtastes 
(fig. 93).

 Tiden kan kun indstilles med et minuts nøjag-
tighed.





ned

op

Der skiftes ikke automatisk mellem vinter- og som-
mertid. Du skal indstille klokkeslættet manuelt.
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5.   Betjening

Fastlæggelse af systemindstillinger (fortsat)

Funktionen RUN OPTIONS viser, med hvilke indstillinger et 
program startes. 
Det grønne flueben indikerer, at funktionen er aktiveret.

Start-test:

•	 Når	denne	indstilling	er	aktiveret,	gennemføres	før	program-
starten en fyldnings- og tømningstest for kammeret med 
den første reagens i programmet for at sikre, at systemet 
fungerer korrekt.

Den aktuelt valgte indstilling gælder altid for ALLE infiltrati-
onsprogrammer!

Printer:

Når denne funktion er valgt, oprettes efter afslutningen af infiltrationen en program-rapport, der lagres som PDF-fil.
Den indeholder følgende data for det afviklede program:
•	 Programnavn
•	 Programnummer
•	 Udført	infiltrationsprogram
•	 Hændelser	i	procesprotokollen	under	programmets	udførelse.
Med funktionen SAVE PDF PRINTOUTS i menuen ENTRIES kan programrapporterne gemmes på et USB memory stick. 

Fig. 94



Valg af RUN OPTIONS

Når et program er valgt eller allerede befinder sig i processen, kan procesindstillingerne til enhver tid også 
ændres i brugertilstanden, ved at man trykker på tasten RUN OPTIONS i det grafiske programvindue. 
Foretag ændringen i det vindue, der åbner sig, og bekræft med OK. 
Denne ændring gælder for alle efterfølgende programmer.
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I dette felt kan du vælge følgende:

•	 Hvilken	alarmtone	der	skal	lyde.
•	 Om	den	akustiske	apparatalarm	skal	gentages.

Hændelser, som dette kan knyttes til:

USER	INTERACTION (påkrævet)

WARNING

CRITICAL	ERROR

Hvis en lyd er valgt til en hændelse, vises navnet ved siden af 
tasten (fig. 95).

ACOUSTIC	INSTRUMENT	ALARM

Fig. 96







Fastlæggelse af systemindstillinger (fortsat)

Fig. 95

Med et let tryk på den respektive tast åbnes en valgmenu 
(fig. 96), i hvilken man kan vælge den lyd, der skal lyde.
Når der trykkes på tasten PLAY i menuen, afspilles den lyd, der 
er valgt i tabellen.
Med tasten OK knyttes den valgte lyd til hændelsen.

Hvis det røde "X" ved siden af tasten er markeret, 
afgives alarmtonen kun én gang. 

Det grønne flueben ved siden af tasten indikerer, at 
alarmtonen gentages. 

5. Betjening
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Fig. 99

I dette felt kan den lokale alarm (LOCAL) og fjernalarmen (REMOTE) defineres.
Som standard kobles et relæ for at udløse den lokale alarm og et for fjernalar-
men. Desuden kan polariteten konfigureres for disse to udgange.

5.   Betjening

Fastlæggelse af systemindstillinger (fortsat)

ALARM	RELAY

Vendt polaritet:
Polariteten kan konfigureres (vendes) for begge alarmudgange (lokal og 
fjernalarm). 
Gå frem på følgende måde:
•	 Kontrollér,	at	ingen	alarm	er	aktiv.
•	 I	feltet	POLARITY INV. skifter hvert tastetryk mellem "NC" og "NO". Indstil 

tasterne, så INGEN alarm lyder.
•	 Stil	den	tilhørende	tast	TEST på "ON";	alarmen	bør	nu	lyde	igen.
•	 Denne	indstilling	lagres,	så	alarmen	også	faktisk	ledes	videre.



Vending af polaritet

Fig. 98

Cyklisk	gentagelse	af	alarmen
Med et let tryk på tasten TIME	under SOUND	PERIOD	TIME åbnes et vindue, 
hvori det kan indstilles, med hvilken cyklus den valgte alarmtone skal gentages 
ved hændelsen (fig. 97).
Den indstillede tid er vist til højre for tasten.
BUZZER	VOLUME
Med et let tryk på tasten kan alarmtonens lydstyrke indstilles.
"1"	=	svag,	"10"	=	kraftig
Den indstillede lydstyrke er ens for alle valgte alarmer.



kraftigere

svagere

ALARM	SOUND

Fig. 97
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Adgangsrettighederne til apparatet indstilles i dette felt i form 
af brugerprofiler.

Der er tre brugerprofiler:
•	 Brugertilstand	(operator)
•	 Administratortilstand	(supervisor)
•	 Servicetilstand

Fig. 100

5.1.3 Brugerprofiler

SECURITY

Tilstandene OPERATOR og SUPERVISOR har forskellige adgangsniveauer og er beregnet til 
betjening af apparatet.
Servicetilstanden er udelukkende beregnet til Leicas servicepersonale. En særlig adgangskode 
er nødvendig for denne tilstand.

Øverst til højre på skærmen vises symbolet OPERATOR. 
Der kræves ingen adgangskode for at skifte til brugertilstanden.
Brugere kan udføre følgende funktioner:
•	 Starte	programmer,	indtaste	antal	kassetter	og	ændre	procesindstillinger.
•	 Afbryde	og	fortsætte	igangværende	programmer.
•	 Bekræfte	automatisk	ethanol-	og	xylenskift.
•	 Smelte	voks	og	bekræfte	udskiftning	af	voks.
•	 Udføre	rengøringsprogrammer	(bortset	fra	SMART-rengøring).
•	 Fylde	og	tømme	kammeret	samt	alle	stationer.
•	 I	reagensstatus	markeres	stationen	som	"Full" eller "Empty".
•	 Bearbejde	menuen	REAGENT GROUPS.
•	 Åbne,	sortere	og	opdatere	systemstatussen	og	procesprotokollen.
•	 Kalde	hændelser	 frem,	 lave	PDF-udskrifter	og	gemme	dem	på	et	USB	memory	 stick 

(se kap. 5.1.9).

Symbolet "Bruger"

Profil for brugere

5. Betjening
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Administratorer har samme adgangsmuligheder som brugere, men kan desuden også 
oprette programmer og udføre trinene for ibrugtagning af apparatet.

Symbolet "Supervisor"



For administratortilstanden er der to forskellige indstillinger: "Disabled" eller 
"Enabled"

Administratortilstanden

Brugerprofiler (fortsat)

Profil for administratorer



Gå frem på følgende måde for at aktivere administratortilstanden:
•		 Tryk	på	tasten	SUPERVISOR	MODUS i feltet Sikkerhed.
•	 Tastaturet	kommer	frem;	indtast	den	tilsvarende	adgangskode	der,	og	bekræft	

med OK. 
•	 Øverst	til	højre	på	skærmen	vises	symbolet	SUPERVISOR. 
•	 I	alle	menuer	erstattes	tasten	SERVICE af tasten OPERATOR.

Hvis spærretilstanden er aktiveret, er det ikke muligt at betjene apparatet. Ved at 
indtaste en adgangskode deaktiveres spærretilstanden igen.
Spærretilstanden aktiveres på følgende måde:
•		 Tryk	på	tasten	LOCK	MODE	i	feltet	SECURITY.
•		 Tastaturet	kommer	frem;	tildel	en	adgangskode	der,	og	bekræft	med	OK. 
•		 I	alle	menuer	vises	tasten	LOCK til højre. Når der trykkes på denne tast, spærres 

apparatet, og tasten LOCK erstattes af tasten UNLOCK.
•		 Spærringen	ophæves	ved	at	trykke	på	tasten	UNLOCK og indtaste adgangskoden 

med tastaturet.


Fig. 101

Spærretilstanden



Fig. 102

5.   Betjening

I leveringstilstanden er administratortilstanden deaktiveret. Ved 
at indtaste en adgangskode for administratortilstanden skelnes 
mellem bruger og administrator. Når en adgangskode er tildelt, 
aktiveres brugertilstanden ved start af apparatet.

Hvis spærretilstanden aktiveres i løbet af et program, fortsættes 
programmet, men der kan ikke gribes ind.
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5.1.4	 Menuen	System	Monitor

Ud over de enkelte taster vises de aktuelle 
værdier for den respektive proces. 
Til hver proces er der lagret en advarsels- 
og en alarmværdi.



Menuen 
SYSTEM	MONITOR (fig. 103)
viser data relateret til apparatets funk-
tioner.

•	 Hvis	den	lagrede	advarselsværdi	overskrides,	vises	den	aktuelle	værdi	med	RØDT og henviser til overskridelsen 
af advarselsværdien.

 Denne advarsel fungerer som en påmindelse om at lade Leicas tekniske service udføre vedligeholdelse. 
 Apparatet kan benyttes fortsat uden indskrænkninger.

•	 Hvis	den	indstillede	alarmtærskelværdi	bliver	overskredet,	vises	en	meddelelse	på	skærmen,	der	henviser	til	
overskridelsen af alarmværdien. Service-advarselssymbolet vises øverst til venstre i alle menuer. Senest nu 
er det nødvendigt at få Leicas tekniske service til at udføre service, så der ikke kan opstå alvorlige skader på 
apparatet.

5. Betjening

Fig. 103



Kun Leica-serviceteknikere kan stille advarsel- eller alarmtærskelværdien tilbage.
I Admin-tilstanden er der ikke adgang til alarm- og advarselstærskelværdierne.
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Fig. 104

Aktivkulfilter

Menuen	System	Monitor	(fortsat)

Selv i Admin-tilstanden kan kun aktivkulfilterets driftstid stilles 
tilbage i menuen SYSTEM	MONITOR (fig. 103/104).

Når der trykkes let på tasten ACTIVE	CARBON	FILTER, kommer et 
felt frem, hvori den indstillede advarsels- og alarmtærskelværdi vises. 
Ingen af værdierne kan ændres, selv ikke i Admin-tilstand.
•	 Hvis	den	lagrede	advarselsværdi	overskrides,	udgives	en	advar-

selsmeddelelse vedrørende kulfilterets alder.
 Denne advarsel er en påmindelse om at udskifte kulfilteret. 

 Apparatet kan benyttes fortsat uden indskrænkninger.
•	 Hvis	den	indstillede	alarmtærskelværdi	bliver	overskredet,	vises	

en meddelelse på skærmen, der henviser til overskridelsen af 
kulfilterets alder.

•	 Det	aktive	kultilfter	 skal	 skiftes,	 senest	når	denne	meddelelse	
vises, for at man kan være sikker på, at det fungerer og arbejder 
effektivt.

5.   Betjening
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5.1.5	 Menuen	Service	Functions



•	 Til	hvert	af	paraffinbadene	og	til	paraffinstationen	findes	der	en	tast,	ved	siden	
af hvilken den tid (i minutter) vises, der endnu mangler, for at paraffinen er 
smeltet så meget, at den kan anvendes i et programtrin.

•	 Et	program	kan	startes	allerede	på	dette	tidspunkt	–	programmet	forlænger	
så sit forsinkelsestrin, indtil paraffinen er smeltet brugsklar, når den når paraf-
fintrinet.

•	 Den	tid,	som	apparatet	bestemmer,	indtil	paraffinen	er	fuldstændig	smeltet,	
kan korrigeres med tasten PARAFFIN	BATH	MELTING	TIME. Som regel bør 
denne funktion kun anvendes til at forlænge smeltetiden, f.eks. hvis der er 
efterfyldt paraffin-pellets i et bad manuelt.

•	 Når	tasten	aktiveres,	åbnes	et	vindue,	hvori	værdien	kan	ændres.

Fig. 105

Smeltetid	for	paraffinbade



Fig. 106

720

5. Betjening

Visse indstillinger og processer i 
ASP6025 kan ændres via servicefunk-
tionerne.

Bemærk!
De funktioner, der er tilgængelige i denne 
menu, bør kun anvendes af erfarne brugere, 
da ukorrekt anvendelse af disse indstillings-
muligheder kan medføre fejlfunktioner eller 
en indskrænkning af processen i apparatet.
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Menuen	Service	Functions	(fortsat)

•	 I	softwaren	til	ASP6025	huskes	det	altid,	hvilket	reagens	der	sidst	befandt	sig	
i kammeret. Det sidste reagens i kammeret er angivet ved siden af tasten. På 
denne måde er der sikkerhed for at undgå, at inkompatible reagenser kommer 
i kontakt med hinanden.

•	 Hvis	en	fyldningsproces	er	blevet	afbrudt,	kan	det	ske,	at	der	vises	to	reagenser	
her.

•	 Hvis	operatøren	ved,	at	der	faktisk	har	været	et	andet	reagens	i	kammeret,	end	
der vises, kan dette korrigeres ved at vælge tasten LAST RETORT REAGENT.

	•	 Når	der	er	 trykket	på	 tasten,	 vises	 først	 en	advarsel,	der	 skal	bekræftes.	
Derefter vises den aktuelle reagensliste, og der er dermed mulighed for at 
ændre kammerets reagensstatus ved at vælge den rigtige reagens.

Kammerets reagensstatus

Xylen

PDF-printerens status vises her og kan ikke ændres.
"Printer ready" betyder, at en PDF-fil kan oprettes og lagres efter en program-
kørsel, hvis dette er angivet i procesindstillingerne (se herom i kapitel 5.1.2, 
fig. 94).

Visning af printerstatus

Fig. 107


Printer
ready

5.   Betjening

Fig. 108



Bemærk!
Kammerets reagensstatus må kun ændres, når man med sik-
kerhed ved, at den viste reagens ikke er korrekt. Hvis inkom-
patible reagenser kommer i kontakt med hinanden, kan det 
medføre fejlfunktion i apparatet eller en indskrænkning af en 
proces.
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5.1.6 Systemstatus Foroven til højre i statuslinjen vises den generelle SYSTEMSTA-
TUS med et lille symbol.
En let tryk på dette symbol fører til menuvinduet med samme 
navn (fig. 113).
Mens ASP6025 er i drift, overvåges apparatets tilstand konstant. 
Det sker ved, at meldinger fra alle følere og aktivt bevægelige 
dele (pumper, ventiler etc.) analyseres, og på baggrund deraf 
findes systemstatussen.

Systemstatus

Fig. 109

Ved systemstatus skelnes mellem tre trin. De forskellige trin vises i titellinjen øverst til højre med 
forskellige symboler.
Symbolet SYSTEMSTATUS ses i enhver menu i ASP6025-softwaren og opdateres hele tiden. Ved 
en ændring af systemstatussen vises således det aktuelle symbol.

Symbol
Systemstatus

OK

Advarsel

Fejl Fejl-status:
Der er konstateret en alvorlig fejl på ASP6025 under driften. Den konstaterede fejl vises i en med-
delelse på skærmen, skal bekræftes af brugeren og er anført i tabellen (fig. 113). Det er ikke muligt 
at starte programmet.

Advarsels-status:
Der er mindre problemer, der dog ikke begrænser en infiltration. Det aktuelle problem blev vist i 
en henvisningsboks på skærmen og er opført i tabellen (fig. 113). Ved programstarten henvises 
endnu en gang dertil.

Status OK:
Apparatet arbejder fejlfrit og uden begrænsninger.

Fig. 110

5. Betjening

Ved status "WARNING" udlæses en skærmhenvisning ved starten af et infiltra-
tionsprogram. Operatøren kan afgøre, om programmet skal startes. 
Et infiltrationsprogram kan dog startes. 
Hvis status er "ERROR", er det ikke muligt at starte et infiltrationsprogram.
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Systemstatus (fortsat)

Meddelelsernes	type	og	udlæsning

•	 Hver	meddelelse	(advarsel	eller	fejl)	udlæses	med	en	med-
delelse på skærmen som vist i eksemplet til venstre (fig. 111).

•	 Denne	meddelelse	skal	bekræftes	med	OK.
•	 Når	der	opstår	en	fejl,	bibeholdes	denne	fejl	i	systemstatus-

sen, indtil problemet er afhjulpet.

Fig. 111

Fig. 112

•	 Afhængigt	af	problemets	art	bliver	det	evt.	meddelt	i	endnu	
en henvisningsboks, hvilken foranstaltning systemet har 
truffet (fig. 112). 

 Også denne meddelelse skal bekræftes med OK.

5.   Betjening
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Systemstatus (fortsat) Visning af systemtilstanden
Ved berøring af symbolet for den gene-
relle status åbnes vinduet SYSTEMSTATUS 
(fig. 113), der indeholder den detaljerede 
liste.
Listen indeholder alle indgåede meddelel-
ser, der endnu ikke er afhjulpet.
Hvis der er mindst én post på denne liste, 
er den generelle status WARNING eller 
ERROR, og det tilsvarende symbol vises.
Symbolet vist i systemstatussen svarer 
altid til den alvorligste af fejlene på listen.

Fig. 113

Listen i vinduet SYSTEMSTATUS	indeholder følgende spalter:

•	 Severity
 Alvorsgraden indikerer et af de to trin "Warning" eller "Error" med det respektive symbol. 
•	 Error No.
 Fejlnummeret er en entydig identifikation af meddelelsens nummer.
•	 Description	og	Message
 Spalterne Description og Message giver en detaljeret henvisning i tekstform til fejlens årsag.
•	 Tidspunkt for forekomsten
 Spalten Date/time angiver tidspunktet for fejlens forekomst. 
 Ved at trykke på tasten DATE/TIME kan posterne sorteres efter tidspunktet for fejlens forekomst.

Detaljeret	oversigt	over	meddelelserne	i	SYSTEMSTATUS

5. Betjening
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5.1.7 Procesprotokol



Procesprotokollen RUN LOG (fig. 114) 
viser hændelser, der er forekommet 
under programafviklingen.

For at få vist det ønskede område kan du 
bruge tasterne Op/Ned eller dobbelt-
pil-tasterne til at scrolle hurtigt med.

Fig. 114



Når procesprotokollen er åbnet, kan du se alle poster, som den har registreret under hele anvendelsen.
Posterne er sorteret efter dato, og den nyeste post står på den øverste plads.
Følgende hændelser optages i RUN LOG:
•	 Start	og	afslutning	for	ethvert	afviklet	program,
•	 Start	og	afslutning	for	ethvert	programtrin,	
•	 Hændelser,	der	kan	have	påvirket	afviklingen	af	et	program,	som f.eks. strømsvigt eller pause, eller hvis 

et låg er blevet åbnet under et igangværende program.

Dataene kan sorteres efter:
•	 Date
•	 Event	ID	eller	
•	 Level	
Det gøres ved at trykke på den tilhørende tast i tabelhovedet.

5.   Betjening
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Når der trykkes på tasten DETAIL LEVEL, vises meddelelserne i detailtrinene. Ved at trykke flere 
gange på tasten kan visningen i tabellen filtreres efter de enkelte trin.
Tastens udseende ændrer sig tilsvarende.

Visningen af de tre trin sker som følger:

Trin 1 - 3: Alle hændelsesmeddelelser vises.

Trin 1 - 2: Her vises:
 Hændelser med det højeste prioritetstrin.
 Hændelser med middel prioritetstrin.

Trin 1: Her vises:
 Kun hændelser med det højeste prioritetstrin.

Procesprotokol (fortsat)

Hver hændelse er tildelt et prioritetstrin.
Der er tre forskellige trin:

Trin 1: Hændelser med høj prioritet
Trin 2: Hændelser med middel prioritet
Trin 3: Hændelser med lav prioritet

5. Betjening

Som standard er trin 1 indstillet. Når brugeren forlader en logvisning, gemmes 
detailtrinet for denne visning. Når visningen åbnes igen, er det med det lagre-
de visningstrin. 
Dette gælder ikke, når apparatet genstartes. Her anvendes igen trin 1, der er 
indstillet som standard.
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5.1.8 Langtids-fejllog



Under udførelsen af et program over-
våges dets afvikling. Hændelser, der er 
forekommet under programkørslen, 
registreres og tælles i Langtids-fejl-
loggen.
For at få vist det ønskede område kan du 
bruge tasterne Op/Ned eller dobbelt-
pil-tasterne til at scrolle hurtigt med.

Fig. 115



Når Langtids-fejlloggen er åbnet, kan du se alle poster, som er registreret under hele anvendelsen.
Posterne er sorteret efter nummer – den nyeste post fremhæves visuelt og står på den øverste plads i 
tabellen. 
Følgende hændelser optages i RUN LOG:

Dataene kan sorteres efter:
•	 Error	Number,
•	 Number	of	Ocurrences,
•	 First	Ocurrence	eller
•	 Most	Recent	Ocurrence
Det gøres ved at trykke på den tilhørende tast i tabelhovedet.

5.   Betjening
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5.1.9 Lagring eller indlæsning af data Lagring af data på et USB memory stick

 

Med denne funktion kan alle apparatets data overføres til et 
USB memory stick.
Følgende data lagres:
•	 Alle	programmer,
•	 Reagenslisten,
•	 Apparatets	status,
•	 Apparatets	konfiguration,
•	 Alle	log-filer,
•	 Apparatets	installationsparametre.

Gå frem på følgende måde for at lagre apparatets data på et 
USB memory stick:
•	 Åbn	ved	hjælp	af	tasterne	ENTRIES og SAVE TO USB vinduet 

med samme navn.
•	 Sæt	et	USB	memory	stick	i	en	af	USB-portene	i	apparatet,	og	

tryk på tasten COPY	FILES.

Fig. 116

•	 Mens	filerne	overføres,	vises	på	skærmen,	hvilke	data	der	
netop kopieres (fig. 118).

•	 Når	alle	data	er	overført	korrekt,	vises	en	afsluttende	med-
delelse om dette.

Fig. 117

Fig. 118





5. Betjening

Hvis der allerede ligger apparatdata på USB 
memory stick'et, overskrives de og er der-
med slettet. En advarsel informerer om dette 
(fig. 117) og skal TO gange besvares med YES. 
Ved tryk på tasten NO afbrydes processen.
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Med denne funktion kan apparatdata overføres fra et USB me-
mory stick til en ASP6025. Følgende data lagres:
•	 Alle	programmer,
•	 Reagenslisten,
•	 Apparatets	status,
•	 Apparatets	konfiguration,
•	 Alle	log-filer,
•	 Apparatets	installationsparametre.

Lagring eller indlæsning af data (fortsat)

 

•	 Apparatets	 software	kontrollerer,	om	der	er	 fuldstændige	
apparatdata på memory sticket. Hvis det ikke er tilfældet, 
afbrydes indlæsningsprocessen.

Fig. 119



Indlæsning af data fra et USB memory stick

Gå frem på følgende måde for at overføre apparatdata fra et 
USB memory stick:
•	 Sæt	et	USB	memory	stick	i	en	af	USB-portene	i	apparatet,	og	

tryk på tasten LOAD.
•	 Åbn	ved	hjælp	af	tasterne	ENTRIES og LOAD	FROM	USB 

vinduet med samme navn.

•	 Når	alle	data	er	korrekt	indlæst,	vises	en	skærmmeddelelse,	
der bekræfter dette og opfordrer til at kontrollere, at reagen-
sernes tilknytning er rigtig (fig. 120).

•	 Til	sidst	vises	en	meddelelse	om,	at	hele	processen	er	afsluttet	
korrekt.

Fig. 120

5.   Betjening

Da der i forvejen er apparatdata på ASP6025, 
overskrives de og er dermed slettet. En ad-
varsel informerer om dette (fig. 119) og skal 
bekræftes med YES. Ved tryk på tasten NO af-
brydes processen.
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Med denne funktion kan PDF-filerne, der er lagret i apparatet, 
overføres til igangværende programmer eller lister på et USB 
memory stick.

Lagring eller indlæsning af data (fortsat)

 

Gå frem på følgende måde for at lagre disse PDF-filer på et USB 
memory stick:
•	 Tryk	på	tasterne	ENTRIES og SAVE PDF PRINTOUTS for at 

åbne vinduet SAVING PDF PRINTOUTS (fig. 121).
•	 Sæt	et	USB	memory	stick	i	en	af	USB-portene	i	apparatet,	og	

tryk på tasten COPY	FILES.
•	 Apparatets	 software	kontrollerer,	 om	alle	PDF-udskrifter,	

som også er lagret i apparatet, ligger på memory stick'et. 
Hvis det er tilfældet, gennemføres sikkerhedskopieringen 
ikke, og en meddelelse informerer om dette (fig. 122).

•	 Hvis	der	 ligger	PDF-udskrifter	 i	apparatet,	der	endnu	 ikke	
er sikkerhedskopieret til USB memory stick'et, spørges i en 
skærmmeddelelse, om sikkerhedskopieringen skal gen-
nemføres (fig. 123).

•	 Hvis	denne	meddelelse	bekræftes	med	YES, sikkerheds-
kopieres PDF-udskrifterne til memory stick'et i mappen 
"Printouts".

•	 Når	alle	data	er	overført	korrekt,	vises	en	afsluttende	med-
delelse om dette.

Fig. 121

Fig. 123 



Lagring af PDF-udskrifter

5. Betjening

Fig. 122
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5.   Betjening

Lagring af hændelsesrapport på USB-stick
Som støtte for Leica i tilfælde af en apparatfejl, forringelse af 
prøvekvaliteten eller ødelæggelse af prøve er det nødvendigt 
at lagre en fuldstændig hændelsesrapport og en rutinemæssig 
sikkerhedskopi (rutine-backup-filer, knappen SAVE TO THE 
USB FLASH DRIVE). Desuden bedes du altid angive dit ap-
parats serienummer.
Gennemførelse af en rutinemæssig sikkerhedskopiering er 
beskrevet i kap. 5.1.9. Gå frem på følgende måde for at lagre 
hændelsesrapporten på USB-stick:
1. Klik på ENTRIES.

Fig. 124

2. Kontrollér USB-stick'et for virus. Indsæt derefter USB-stick'et 
iht. kap. 4.4.4 i den dertil beregnede bøsning på apparatet.

3. Klik på INCIDENT	REPORT.
4. I dialogfeltet, der åbnes, vælger du i afsnittet DATE OF 

INCIDENT enten dagen for hændelsen eller den efterføl-
gende dag. Hvis hændelsen ligger i fortiden, anbefaler vi at 
vælge den efterfølgende dag, da følgefejl, der opstår efter 
hændelsen, i så fald også dokumenteres.

Fig. 125

5. Vælg en egnet periode i afsnittet NUMBER	OF	DAYS	TO	
BE STORED. Der kan maksimalt gemmes 10 dage.

6. Bekræft dine indtastninger ved at klikke på knappen OK.
7. Efter udført sikkerhedskopiering vises følgende meddelelse. 

Kvitter denne med OK.

Fig. 126

8. Efter visning af den foregående resultatmeddelelse skal du 
fjerne USB-stick'et og indsætte det i en anden pc. Se efter, 
om der er oprettet en mappe med navnet "ASP6025Exlog". 
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I denne mappe bør der være filer med endelsen "CAB", der 
er benævnt efter følgende princip:
•	 IO-Levelextract_xxx_xx_xx.cab
•	 SummeryByErrorTimeLog1_xxx_xx_xx.cab
•	 Trace_xxx_xx_xx.cab

9. Hvis der på USB-stick'et er data fra en foregående sikker-
hedskopiering, overskrives disse data ved en ny sikkerheds-
kopiering. I så fald vises en tilsvarende meddelelse. Bekræft 
overskrivningen med YES. Ønsker du at skifte USB-stick, 
klikker du på NO og begynder forfra.

Fig. 127

10. Hvis lagringen mislykkes, vises følgende fejlmeddelelse. 
 Bekræft denne, og kontrollér de anførte oplysninger. 
 Bemærk, at meddelelsen også vises, hvis der ikke er hæn-
delser i den angivne periode.

Fig. 128

5. Betjening
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5.   Betjening

5.1.10 Smart Screen

Ved at trykke på tasten SMART	SCREEN i 
hovedmenuen åbnes vinduet SMART	FUNC-
TIONS (fig. 130).
I dette vindue vises hele apparatet grafisk.
Visningen af flaskeposition og farve på skær-
men svarer til flaskernes geometriske placering 
og farvemarkering i apparatet.

Fig. 130



Kammerets statuslinje
I statuslinjen vises den faktiske trykværdi, den faktiske tempe-
ratur og det aktuelle niveau i kammeret

Temperaturvisning
Den nominelle temperatur for kammeret vises ved siden af 
kammeret, og paraffinens nominelle temperatur vises under 
paraffinbadene.

•	 Systemflasker	(15) har betegnelsen S1-S9.
•	 Vekselflasker	(10) har betegnelsen D1-D6.
•	 På	flaskesymbolet	står	det	reagens,	som	flasken	indeholder.
•	 De	viste	niveauer	i	flaskerne	gengiver	den	omtrentlige	fyldningsgrad.
•	 Niveauet	i	kondensatflasken	(14) vises proportionalt med cyklusantalet. Når det 

maksimale cyklusantal er nået, vises en henvisning om tømning.
•	 Hvis	en	flaske	indeholder	et	reagens,	der	har	overskredet	en	advarselsværdi,	vises	

dette med et udråbstegn på gul baggrund. Forudsætningen for at denne funktion 
er virksom, er, at der er indstillet tærskelværdier.

Flaskebetegnelser

15 10

14



98 Brugsanvisning V 2.9 RevU – 07/2019  

5. Betjening

•	 Omrøreren	kan	aktiveres	og	stoppes	igen.
 Omrøreren kører, når tasten er orange (fig. 131).



Stop omrører Omrører kører

Smart Screen (fortsat) Flere	funktioner	i	SMART	SCREEN

•	 I	SMART-screenen	kan	kammertemperaturen	indstilles.	Det	
gøres ved at trykke på tasten SET	TEMPERATURE og åbne 
indtastningsvinduet SELECT	THE	RETORT	TEMPERATURE 
(fig. 132).

 Der kan temperaturen i kammeret indtastes.
 Det mulige temperaturområde ligger ved 35 - 65 °C. Hvis der 

vælges AMBIENT, har kammeret rumtemperaturen.





Fig. 132

Fig. 133

•	 Det	er	muligt	at	vælge	en	tryk-cyklustype.	Det	gøres	ved	at	
trykke på tasten SET PRESSURE og åbne indtastningsvin-
duet SELECT	THE	CYCLE	TYPE (fig. 133).

 Markér der en af de fire cyklustyper (tryk/vakuum), og 
bekræft med tasten OK.

Fig. 131
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5.   Betjening

SMART	SCREEN	(fortsat) Flere	funktioner	i	SMART	SCREEN

Hvis kammeret er kontamineret med 
xylen eller ParaLast™, kan der udføres 
en kammerskylning i stedet for et rengø-
ringsprogram. Efter at der er trykket på 

tasten RETORT RINSE vises et spørgsmål, der skal bekræftes 
med YES for at starte skylningen (fig. 134).



Fig. 134

Tryk på tasten PARAFFIN	MELTING, hvis 
kammeret er blevet genfyldt med fast 
paraffin.
Der vises en meddelelse, hvori den ak-

tuelle smeltetid oplyses (fig. 135). Paraffinstationen vil være 
spærret, så længe smelteprocessen varer.


Fig. 135

Online-hjælp ASP6025 har et omfattende hjælpesystem, der kan startes fra 
hvert hovedvindue.
Dette hjælpesystem indeholder den komplette brugsanvisning 
på det respektive lands sprog.
Ved at trykke på tasten HELP åbnes det tilsvarende kapitel i 
brugsanvisningen.
Tasten HELP i en henvisningsboks fører brugeren til brugsanvis-
ningens indholdsfortegnelse.
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5. Betjening

5.2 Reagenser
5.2.1 Konfigurering af reagenslisten

Oprettelse af reagensnavne
Dette foregår via menupunktet REAGENTS i menuen SETTINGS. For alle følgende operationer er 
administratortilstanden nødvendig.
•		 Gå	fra	startskærmbilledet	ved	hjælp	af	SETTINGS til vinduet med samme navn, og tryk der på 

tasten REAGENTS. 
•		 Vinduet	SET UP REAGENTS AND WARNING THRESHOLDS åbnes (fig. 136).
•		 Gå	frem	på	følgende	måde	for	at	tilføje	et	reagens:
	 •		 Tryk	på	tasten	INSERT, og et tastatur kommer frem.
	 •		 Indtast	de	nye	reagensnavne.
	 •		 Bekræft	med	OK.
	 •		 For	det	nye	reagens	vises	automatisk	en	opfordring	til	at	vælge	reagensgruppe	(fig. 137).
	 •		 Forbind	det	nye	reagens	med	den	tilsvarende	gruppe,	og	bekræft	med	OK.




Fi
g.

 13
6

Valg af reagensgruppe

Fig. 137

ASP6025 leveres med en standardreagensliste og fast definerede infiltrationsprogrammer.
Reagenslisten er tilpasset til disse programmer. Kun hvis man selv skriver programmer, skal der evt. indføres nye 
reagenser.
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Ændring	af	et	reagensnavn	eller	en	reagensgruppe

•		 Markér	det	reagens,	der	skal	ændres.
•		 Tryk	på	det	tilsvarende	tastsymbol	i	overskriften.
•		 Indtast	den	nye	tilknytning	i	valgfeltet	(eller	på	tastaturet).
•		 Det	nye	navn	hhv.	den	nye	gruppe	lagres	ved	at	bekræfte	med	OK.

Indtastning/ændring af en reagenstærskelværdi
Hvis advarsler er nødvendige for et bestemt reagens, indtastes de på følgende måde:
•		 Markér	reagenset,	der	skal	ændres.	Det	gøres	ved	enten	at	trykke	let	på	reagenset	eller	bruge	

tasterne OP/NED. 
•		 Tryk	i	overskrift-linjen	på	tasten	for	den	parameter,	der	skal	ændres	-	indtastningsmasken	åbnes	

(fig. 138).
•		 Indtast	enten	en	ny	værdi,	eller	fjern	tærskelværdien	helt	ved	at	trykke	på	tasten	CLEAR.
•		 Bekræft	indtastningen	med	OK.

Redigerbare parametre

Fig. 138

Fig. 139

Konfigurering af reagenslisten (fortsat)

5.   Betjening

Korrekt tilknytning af et reagens til en reagensgruppe danner grundlaget for kompatibilitetsmonitoren. En 
 forkert tilknytning kan medføre krydskontaminering af reagenser.

For alle stationer, der indeholder det samme reagens, gælder den samme tær-
skelværdi.
Se herom også kapitel 5.2.2

Et reagens, der allerede anvendes i et program, kan hverken omdøbes eller 
 tilknyttes en anden reagensgruppe!
Den blå ramme, der markerer en tast som aktiv, mangler da!
Hvis et reagens omdøbes, slettes tilknytningen til en station.
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5. Betjening

Sletning af reagenser fra listen
•		 Markér	 det	 reagens,	 der	 skal	 slettes,	 i	 tabellen	 SET UP REAGENTS AND WARNING 

 THRESHOLDS.
•		 Tryk	på	tastsymbolet	DELETE.
•		 Tryk	på	OK i forespørgslen for at bekræfte sletningen. 

Fig. 140



Konfigurering af reagenslisten (fortsat)

ASP 6025 har et Reagent Management System (RMS), der både sikrer et optimeret reagensforbrug 
og de bedst mulige vævsinfiltrationsresultater.
Reagens Management Systemet styres vha. tærskelværdier, der indikerer udskiftningen af rea-
genser.
En sådan værdi kan defineres for hvert reagens afhængigt af anvendelsen.

RMS	har	to	områder:
Advarselstærskelværdierne, der indtastes for alle reagenser i reagenslisten og vises i reagensstatus.
I reagensstatus vises desuden værdierne for de anvendte alkoholer (ethanol, isopropanol og blan-
dinger af disse med vand), der er fundet ved massefyldemåling.

Advarselstærskelværdierne kan defineres som:
•	 Antal	forarbejdede	kassetter
•	 Antal	cyklusser	(1	programkørsel	=	1	cyklus)	
•	 Dage	indtil	udskiftning	af	reagenset
i reagenslisten.
RMS aktiveres, ved at der i reagensstatus indtastes advarselstærskelværdier for en af disse oven-
nævnte parametre.

5.2.2	 RMS‑systemet	‑	indstilling	af	advarselstærskelværdier

Et reagens, der allerede anvendes i et program, kan ikke slettes.
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Reagensadvarsler
Når RMS er aktiv, udgives advarsler, hvis reagenser er blevet brugt for længe. 
Overskridelsen af advarselstærskelværdierne indikeres som følger:
•	 Udråbstegn	 på	 stationssystem-	 eller	 vekselflasken	 i	 SMART-screenen	

(fig. 141).

RMS‑systemet	‑	indstilling	af	advarselstærskelværdier	(fortsat)

•	 Ved	overskridelse	af	en	advarselstærskelværdi	vises	også	en	advarsel	i	slut-
ningen af programmet (efter rengøringen) (fig. 143). 

 Derfra kan du gå direkte til vinduet REAGENT STATUS ved at trykke på YES.

Fig. 141

Fig. 142

Fig. 143

Fig. 144

•	 En	advarsel	ved	start	af	en	protokol	(fig. 142).
 Operatøren gøres opmærksom på det udløbne reagens og kan skifte dette 

reagens, før programmet startes.
  Det er dog også muligt at starte programmet alligevel.

•	 I	reagensstatus	vises	de	overskredne	værdier,	og	de	fremstår	i	tabellen	på	rød	
baggrund (fig. 144).

De vises i følgende tilfælde: 
•	 Antallet	af	forarbejdede	kassetter	overskrides.
•	 Antallet	af	angivne	cyklusser	overskrides.
•	 Dagene	indtil	udskiftning	af	reagenset	overskrides.

5.   Betjening
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Tabeller med advarselstærskelværdier
RMS‑systemet	‑	indstilling	af	advarselstærskelværdier	(fortsat)

I tabellerne i dette afsnit anføres de anbefalede grænseværdier/advarselstærskelværdier for gængse 
reagenser, der er godkendt til ASP6025.
De her anbefalede advarselstærskelværdier må udelukkende anvendes i kombination med de 
forinstallerede bearbejdningsprotokoller. Ved andre bearbejdningsprotokoller, som man selv har 
lavet, skal laboratoriet selv finde frem til de tilsvarende tærskelværdier. 

Advarselstærskelværdierne i de efterfølgende tabeller kan anvendes som initiale værdier ved indret-
ning af apparatet. Disse skal anvendes iht. de benyttede forinstallerede protokoller ved indtastning 
i menuen SET UP REAGENTS AND WARNING THRESHOLDS.

5. Betjening

Disse advarselstærskelværdier er fra fabrikken indstillet til 55 %. Efter behov 
kan de dog vælges frit af brugeren fra 50 % til 60 %.

Autorotations-protokoller

 Reagens Anbefalet udskiftning

Formalin efter 600 kassetter eller efter 2 cyklusser1)

Vand efter 1200 kassetter eller efter 4 cyklusser1)

Ethanol 70 % - tærskelværdi 55 %
1 xylen efter 1500 kassetter eller efter 5 cyklusser1)

1 paraffin efter 1800 kassetter eller efter 6 cyklusser1)

Rengøringsxylen efter 6 cyklusser
Rengøringsalkohol efter 6 cyklusser

1) ved lille gennemløb på ca. 100 kassetter dagligt

Disse advarselstærskelværdier skal før brugen, dvs. vævsbearbejdning af pa-
tientvæv til diagnose, valideres af laboratoriet selv iht. de lokale eller regionale 
akkrediteringsbestemmelser.
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RMS‑systemet	‑	indstilling	af	advarselstærskelværdier	(fortsat)

Tabeller med advarselstærskelværdier

5.   Betjening

Xylen-protokoller

 Reagens Anbefalet udskiftning

Formalin efter 600 kassetter eller efter 2 cyklusser1) 
Ethanol 70 % efter 600 kassetter eller efter 2 cyklusser1)

Ethanol 85 %/90 % efter 1500 kassetter eller efter 5 cyklusser1)

1 Ethanol 100 % efter 1500 kassetter eller efter 5 cyklusser1)

1 xylen efter 1500 kassetter eller efter 5 cyklusser1)

1 paraffin efter 1800 kassetter eller efter 6 cyklusser1)

Rengøringsxylen efter 6 cyklusser
Rengøringsalkohol efter 6 cyklusser
Rengøringsvand efter 6 cyklusser

1) ved lille gennemløb på ca. 100 kassetter dagligt

Xylenfrie protokoller

 Reagens Anbefalet udskiftning

Formalin efter 600 kassetter eller efter 2 cyklusser1)

Ethanol 70 % efter 600 kassetter eller efter 2 cyklusser1)

Ethanol 85 % efter 1500 kassetter eller efter 5 cyklusser1)

1 (ethanol/isopropanol) 80/20 efter 1500 kassetter eller efter 5 cyklusser1)

1 isopropanol 100 % efter 1500 kassetter eller efter 5 cyklusser1)

ParaLast™ efter 2400 kassetter eller efter 8 cyklusser1)

1 paraffin efter 2400 kassetter eller efter 8 cyklusser1)

Rengøringsxylen efter 6 cyklusser
Rengøringsalkohol efter 6 cyklusser
Rengøringsvand efter 6 cyklusser

1) ved lille gennemløb på ca. 100 kassetter dagligt
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Vinduet REAGENT STATUS (fig. 145) giver en fremstilling og 
en opdatering af den aktuelle reagensstatus for de enkelte 
stationer. Derudover kan reagensstationerne her markeres som 
fulde eller tomme. 

Fig. 145





5.2.3 Reagensstatus

Følgende vises:
•		 Hver	reagens'	aktuelle	alder.
•		 Den	aktuelle	status	for	hver	station	
 (fuld eller tom).
•		 Kriterier,	der	udløser	advarsler	
 (felter, der er farvet røde).
Status for et reagens ændres ved at markere 
den pågældende linje og trykke på den tast, 
der svarer til handlingen.

Kriterierne for advarsler
For normale reagenser er det antallet af følgende siden sidste udskiftning af reagens: 
•		 Bearbejdede	kassetter,
•		 Gennemførte	programmer	(cyklusser),
•		 Forløbne	dage.

5. Betjening

Desuden er det muligt at gå direkte til visningsvinduerne REAGENTS og STATIONS for at foretage aktuelle 
 ændringer. Det gøres ved at trykke på den pågældende tast i vinduet REAGENT STATUS (fig. 145).
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•	 Skift	alternativt	til	menuen	SETTINGS, og tryk der på tasten REAGENT STATUS.
•		 Markér	i	tabellen	det	netop	påfyldte	reagens	(fig. 146).
•		 Tryk	på	tasten	SET AS FULL for at markere stationens status som "fuld".

Fig. 146

Benyt menuen SMART	FUNCTIONS til at fylde den pågældende 
systemflaske kontaktfrit fra en ekstern station, 
eller 
fyld systemflasken manuelt.
Hvis en station er blevet fyldt manuelt, skal apparatets styring 
informeres om, at denne station (flaske) er fuld.

Påfyldning af nye reagenser i en station

•	 Det	gøres	 ved	at	 åbne	vinduet	REAGENT 
STATUS;	 dette	 sker	 direkte	 fra	SMART	
SCREEN med tasten REAGENT STATUS.



Reagensstatus (fortsat)

5.   Betjening



Hvis	 RMS	 er	 aktiveret,	 nulstilles	 alle	 advarselstærskelværdier	 for	 det	 netop	
 påfyldte reagens automatisk.



108 Brugsanvisning V 2.9 RevU – 07/2019  

5. Betjening

5.2.4 Konfigurering af stationerne

Tilføjelse/ændring af et reagens
•	 Markér	stationen,	der	skal	fyldes	med	et	reagens,	i	tabellen	

(fig. 147). 
•		 Tryk	på	tasten	REAGENT	NAME. 
•		 Feltet	SELECT	REAGENT vises.
•		 Markér	det	ønskede	reagens,	og	bekræft	valget	med	OK. 
•	 Det	markerede	reagens	tilknyttes	stationen.

Vinduet STATION OVERVIEW (fig. 147) viser en liste over alle 
stationer med de tilknyttede reagenser, der er defineret for 
denne station. 

Fig. 147







I ASP6025 findes følgende stationer til reagenser:

•	 9	systemflasker	i	reagenskabinettet,
•	 6	vekselflasker	i	udtrækket,
•	 3	paraffinbade,
•	 1	paraffinstation.

De	 tre	 paraffinbade	 og	 paraffinstationen	 må	
kun	anvendes	til	paraffin.
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5.2.5	 Menuen	Reagent	Groups

Fig. 148
Ændring	af	farven	for	en	reagensgruppe

•		 Markér	i	tabellen	den	linje,	der	indeholder	den	reagensgruppe,	hvor	farven	skal	ændres.
•		 Tryk	på	tasten	COLOR	i	tabeloverskriften;	vinduet	SELECT	COLOR åbnes (fig. 148).
•		 Vælg	den	ønskede	farve,	og	bekræft	med	OK.
•		 Den	netop	valgte	farve	vil	nu	blive	anvendt	i	alle	stationer	til	visning	af	den	markerede	reagensgruppe.	Farven	gælder	

for alle reagenser i denne gruppe.
•		 Vælg	CANCEL for at forlade visningen uden at ændre farven.

I vinduet EDIT REAGENT GROUPS (fig. 148) kan du vælge 
de farver, der anvendes til hver reagensgruppe i den grafiske 
programvisning.







 

5.   Betjening
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5.2.6 Ethanolrotation
 Funktionsbeskrivelse

Under et kørende program skal ethanol udskiftes.
For at dette gennemføres, skal tilstanden CONCENTRATION være indstillet i feltet PROGRAM	OPTIONS i vinduet SYSTEM	
SETUP, se kap. 5.1.2.
Herunder skal systemflaskerne til ethanol (S1-S6) være så fyldte som vist på fig. 147. Desuden skal alle seks ethanolstationer 
være defineret i programmet. Dette kontrolleres af programmet ved starten. Ved en afvigelse vises en advarsel, og program-
met kan ikke startes. 

I tilstanden CONCENTRATION anvendes 
de ethanolfyldte systemflasker i række 
S1-S6.

Vigtigt!
Fyldningen af alle flasker (system- og vek-
selflasker) med reagenser skal være udført 
nøjagtigt, som det er vist på fig. 149.

Fig. 149

Vekselflaske D1: Formalin
Vekselflaske D2: Proces-vand
Vekselflaske D3: Xylen
Vekselflaske D4: Ethanol 100 %
Vekselflaske D5: Rengøringsxylen
Vekselflaske D6: Rengøringsalkohol 

Systemflaske S1: Ethanol 70 %
Systemflaske S2: Ethanol 80 %
Systemflaske S 3: Ethanol 95 %
Systemflaske S4-6: Ethanol 100 %
Systemflaske S7-9: Xylen

5. Betjening
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5.   Betjening

Funktionsbeskrivelse af ethanolrotationen (fortsat)

Ethanolrotationen foregår i to trin:
•	 I	det	første	trin	udstødes	den	brugte	ethanol,	og	ethanolen	flyttes	rundt	i	systemflaskerne.
•	 I	det	andet	trin	påfyldes	frisk	ethanol.

Fig. 150
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Når der trykkes på tasten OK, starter programmet.
Hvis der trykkes på CANCEL, hhv. afsluttes programmet eller 
starter ikke.

Hvis operatøren bekræfter udskiftningen af ethanol med YES, 
pumpes den brugte ethanol ud af systemflaske S1 og i veksel-
flaske D4 i programgennemløb 1, og systemflaskerne S2 - S6 
positioneres om.
Det betyder, at ethanolen i systemflaske S2 fyldes over i system-
flaske S1, fra S3 til S2 osv.
Hvis der trykkes på NO-tasten (fig. 150), starter det følgende 
program UDEN alkoholrotation.



1. trin

Ethanolværdien for udskiftningen bestemmes med ethanol fra systemflaske S1. Den rummer den mest brugte ethanol. 
Målingen af alle alkoholer (ethanol og isopropanol) sker automatisk under kammerrengøringen (både i koncentrationstilstand 
og i RMS - hvis dette er aktivt).
Den indstillede tærskelværdi initierer ethanolernes rotation. 
Hvis der registreres en ethanolværdi, der ligger under den indstillede tærskelværdi, henvises der hertil i en skærmmeddelelse, 
og der foreslås udskiftning (fig. 150).

Under processen kontrollerer ASP6025 i begge trin påfyldningsstatus for reagensflaskerne, der skal udskiftes.  
I tilfælde af fejlbetjening ved forkert påfyldning eller tømning kan det pågældende trin ikke gennemføres. 
 Kunden informeres om dette forhold af softwaren.
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5. Betjening

I det følgende program (forudsat endnu et infiltrationsprogram 
startes i tilstanden koncentration, udskiftes ethanolen. 
I den forbindelse skal der før programstarten manuelt fyldes 
frisk ethanol i vekselflaske D4 i udtrækket.
En tilsvarende skærmanvisning opfordrer operatøren til dette 
(fig. 152).
Dette skal bekræftes med YES før programstarten.
Ethanolen vil da omfyldes til systemflaske S6 under program-
kørslen.

Funktionsbeskrivelse af ethanolrotationen (fortsat)

Hvis der trykkes på tasten NO (fig. 152), vises denne henvisning. 
Ved at trykke på tasten YES (fig. 154) startes programmet - 
UDEN ethanolrotation! - Systemflaske S6 efterfyldes manuelt, 
og dette skal bekræftes i reagensstatussen (fig. 146, s. 105).
Ved at trykke på tasten NO hhv. afsluttes dette program eller 
starter ikke.

Fig. 153

Fig. 152

Fig. 154

2. trin



Ved at trykke på tasten OK (fig. 153) startes programmet - der 
anvendes frisk ethanol.
Hvis der trykkes på CANCEL, hhv. afsluttes programmet eller 
starter ikke.
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5.   Betjening



Fig. 155

Tryk i feltet INSTRUMENT	CONTROL	(fig. 155) på tasten 
THRESHOLD	/	CONCENTRATION - indtastningsfeltet for tær-
skelværdien åbnes (fig. 156).

Tryk i startskærmbilledet på tasten 
 ENHANCEMENT i højre side for at gå til 
vinduet med dette navn.

5.2.7 Indstilling af tærskelværdi for ethanolrotationen

Her kan tærskelværdien for ethanolkoncentrationen indstilles. 
Det er muligt at indstille ethanol-værdier i området mellem 
50 % og 60 % i trin på 1 %.
Som standard er der indstillet en ethanol-tærskelværdi på 55 %.

Fig. 156
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5. Betjening

Xylenstationernes rækkefølge under en programafvikling bestemmes af RMS-systemet.

Hvis tærskelværdien for xylen overskrides, bliver brugeren informeret om et forestående xylenskift 
ved næste start af et program med en skærmhenvisning (fig. 157).

Brugeren skal bekræfte skærmhenvisningen med YES, for at udskiftningsprocessen beskrevet 
efterfølgende forløber.

5.2.8 Udskiftning af xylen

•	 Under	en	programkørsel	overføres	den	"udløbne"	xylen	til	
vekselflaske D3. 

•	 Det	resterende	reagens	fra	denne	station	pumpes	via	kam-
meret direkte i vekselflaske D3.

•	 I	den	næste	programkørsel	trækkes	5 	l	frisk	xylen	fra	D3	ind	
i kammeret, hvor det indgår i processen.

•	 Derefter	fyldes	denne	xylen	i	den	ledige	systemflaske.	

•	 Den	resterende	mængde	xylen	fra	D3	overføres	derefter	via	
kammeret og direkte til systemflasken.

Fig. 157
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5.   Betjening

5.3.1 Visning af programlisten

Der kan defineres maks. 20 programmer med 
hver op til 12 reagenstrin og tre paraffinbear-
bejdningstrin.

I administratortilstand kan:

•		 infiltrationsprogrammernes	programnavne	
bearbejdes.

•		 nye	 infiltrationsprogrammer	 tilføjes	eller	
eksisterende slettes.

Fig. 158

Vinduet VIEW/EDIT	USER	PROGRAMS (fig. 158) viser en liste med alle frit rediger-
bare programmer, der aktuelt er defineret i ASP6025.

Programvarigheden kan ikke bearbejdes direkte – den er givet ved summen af de enkelte program-
trins varighed inklusive en skønnet varighed for fyldnings- og tømningsprocesserne. Programmets 
varighed ændres ved en ændring af varigheden af et eller flere programtrin.

5.3 Infiltrationsprogrammer

Nye infiltrationsprogrammer oprettes ved kopiering af et eksisterende program 
og	modificeres	så	efter	behov.	Derfor	skal	listen	indeholde	mindst	ét	program.

Kammerets rengøringsprogrammer ligger ligeledes fast. 
De kan ikke omdøbes, tilføjes, ændres eller slettes.
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Oprettelse af et nyt program
•	 Kontrollér,	at	administratortilstanden	er	aktiv.
•		 Markér	i	menuen	VIEW/EDIT	USER	PROGRAMS (fig. 158) et program, der ligner det program 

mest muligt, som skal oprettes. Det minimerer de følgende arbejdstrin.
•	 Tryk	på	tasten	COPY for at kopiere det valgte program. Det nye program oprettes under samme 

navn som det allerede eksisterende, dog med tilføjelsen "(2)".
•	 Markér	linjen,	der	indeholder	det	nye	program.
•		 Tryk	let	på	tasten	PROGRAM	NAME	foroven	i	tabellen;	tastaturet	kommer	frem	(fig. 159).
•	 Indtast	det	nye	programnavn.

Bearbejdning af programtrin
•	 Ved	at	trykke	på	tasten	EDIT (på fig. 158) åbnes skærmbilledet Programtrin (fig. 160) . 
•	 I	titellinjen	står	PROGRAM	NAME.
•	 Farverne	langs	tabellens	venstre	kant	gengiver	reagensgruppen,	som	trinets	reagens	tilhører.
•	 Programtrinene	vises	i	den	rækkefølge,	som	de	udføres	i.	For	hvert	program	kan	der	defineres	

op til 15 programtrin.

Følgende egenskaber for et trin kan bearbejdes:
(fig. 160)
•	 Reagenset,	som	anvendes	i	trinet,
•	 Trinets	varighed
 (bortset fra varigheden af påfyldning og tømning),
•	 Kammertemperaturen,
 (hvis der vælges "Ambient", forbliver visningen af kammertemperaturen tom),
•	 Typen	af	tryk-	eller	vakuumcyklus,
•	 Indstilling	af	forsinkelsestrin.

Fig. 159



5.3.2 Tilføjelse og ændring af et program

5. Betjening
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Bearbejdning af programtrin (fortsat)

•		 For	at	bearbejde	trinene	skal	du	markere	linjen	med	programtrinet	og	aktivere	den	tilsvarende	
linjeoverskrift.

•		 Indtast	eller	vælg	værdierne	for	programtrinet	i	indtastningsboksene.

Fig. 160



 

5.   Betjening
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Bearbejdning af programtrin (fortsat)

Indstilling af et forsinkelsestrin
Forsinkelsestrinet er det trin, der forlænges for at få et program til at slutte på et forud bestemt 
tidspunkt.
•	 Markér	programtrinet,	der	skal	være	forsinkelsestrinet.
•	 Tryk	på	tasten	DELAY. 
 Forsinkelsessymbolet bevæger sig til det valgte trin og definerer det som forsinkelsestrin.

Kopiering af trin
•	 Markér	det	trin,	du	ønsker	at	kopiere.
•	 Tryk	på	tasten	COPY;	trinet	kopieres	ind	under	det	markerede	trin.
•	 Om	nødvendigt	ændres	bestemte	egenskaber	for	trinet.

•	 Med	tasterne	MOVE	UP og MOVE	DOWN kan programtrin forskydes inden for et program, 
uden at de skal defineres på ny.

Sletning af trin
Et trin slettes fra et program på følgende måde:

•	 Markér	det	trin,	du	ønsker	at	slette.
•	 Tryk	på	tasten	DELETE.

5. Betjening

Det er ikke muligt at slette et trin fra et program, der kun indeholder et trin.
Et	program	skal	altid	indeholde	mindst	ét	trin.

Det er ikke muligt at kopiere et trin, hvis programmet allerede indeholder de 
maksimale 15 trin.

Et	 forsinkelsestrin	 er	 tilladt	 i	 fiksering,	 intermedium	 eller	 paraffin.	 Tasten	
DELAY kan ikke vælges ved andre reagenser.
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Fig. 161

Slange til kontaktfri påfyldning/tømning af reagenser
•		 Tilslut	slangen	til	kontaktfri	påfyldning/tømning	(70) som 

vist på fig. 161.
•		 Når	 slangen	 sættes	 på	 tilslutningsstudsen	 (pos.	18 på 

fig. 161) til reagenser, skal tilslutningsstykket (71) klikkes 
på plads i studsen.

18

18

70

71

Kontaktfri udskiftning af reagenser

70

5.4 Omgang med reagenser 5.4.1 Påfyldning/tømning af reagenser

5.   Betjening

De følgende procedurer bør kun udføres af er-
farent laboratoriepersonale, der er fortroligt 
med håndteringen af reagenser.
Ved omgang med reagenserne, der anvendes i 
dette apparat, skal du altid bære handsker og 
sikkerhedsbriller.
De reagenser, der anvendes ved vævsinfiltra-
tionen, kan være giftige og/eller brandfarlige.

Ved fyldning eller tømning af en system- el-
ler vekselflaske skal man sørge for, at slangen 
til kontaktfri påfyldning/tømning er hægtet 
sikkert på den eksterne station og bliver der 
under hele processen. Til slut rengøres slan-
gen altid automatisk med luft, så der ikke er 
nogen tilsmudsning tilbage. Tag derfor ikke 
slangen ud af den eksterne station, før dette 
rengøringstrin er afsluttet.

•	 Funktionen	til	kontaktfri	tømning	eller	påfyldning	er	mulig	
i 3,8 og 5 liters tilstand. - Det er muligt at fylde eller tømme 
både systemflasker og vekselflasker.



120 Brugsanvisning V 2.9 RevU – 07/2019  

Kontaktfri tømning
•	 Tilslut	 slangen	 til	kontaktfri	påfyldning/tømning	 (70), og 

før den som vist på fig. 163 ind i den eksterne station (79) 
(f.eks. en stor beholder).

Tryk på tasten SMART	SCREEN.

Fig. 162

Fig. 163

5. Betjening

Påfyldning/tømning af reagenser (fortsat)

Nu åbnes vinduet SMART	FUNCTIONS 
(fig. 162), der udgør udgangsskærm-
billedet for den manuelle betjening af 
 apparatet.

79

79

70



Vigtigt!
Ved bortskaffelse af de brugte reagenser skal 
de	 aktuelt	 gældende	 officielle	 bestemmelser	
følges. Dette gælder også bestemmelserne 
om affaldsbortskaffelse i firmaet/institutio-
nen, hvor apparatet anvendes.

BEMÆRK!	MEGET	VIGTIGT!

Ved kontaktfri påfyldning eller tømning må 
du	i	vinduet	SMART	FUNCTIONS	altid	KUN	væl-
ge den eksterne station (79) og den flaske, der 
skal fyldes eller tømmes.

Kammeret kan ikke fyldes midlertidigt i for-
bindelse med denne procedure. Kammeret 
kan, om nødvendigt, fyldes fra en ekstern 
kilde - derefter skal reagensen udtømmes TIL 
EKSTERN.
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•	 Vælg	på	skærmen	(fig. 162) den system- eller vekselflaske, 
der skal tømmes, og opsamlingsbeholderen (Remo... 
Station). 

 Tryk så på tasten STATION DRAIN. 
Vælg beholder Tryk på tasten

Påfyldning/tømning af reagenser (fortsat)

Fig. 164

Fig. 165

Fig. 167

•	 Afslutningen	af	processen	vises	 i	 en	henvisningsboks	på	
skærmen (fig. 167). Bekræft dette med OK for at arbejde 
videre.

•	 Hvis	det	samme	reagens	ikke	anvendes	i	det	næste	arbejds-
trin, skal kammeret evt. rengøres med et rengøringsprogram.

•	 Der	vises	en	opfordring	til	at	foretage	de	nødvendige	forbe-
redelser (fig. 165). Denne skal bekræftes med YES.

•	 Reagenset	fra	vekselflasken	pumpes	ind	i	kammeret.	
•	 Når	denne	proces	er	afsluttet,	tømmes	kammeret	over	i	den	

eksterne station (79 på fig. 162 og 163).

•	 Hele	processen	 fremstilles	grafisk	på	skærmen	(visningen	
SMART	SCREEN) (fig. 166).

Fig. 166

5.   Betjening

+
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Kontaktfri påfyldningVælg beholder Tryk på tasten

Fig. 168

Påfyldning/tømning af reagenser (fortsat)

Fig. 169

Fig. 170

•	 Nu	skal	du	vælge	det	reagens,	der	er	i	den	eksterne	station	
(fig. 169), og som den markerede flaske skal fyldes med.

•	 Når	 et	 reagens	 er	 valgt,	 vises	 en	 skærmhenvisning,	 der	
opfordrer til at træffe de nødvendige forberedelser.

•	 Når	alt	er	færdigt,	startes	fyldningen	med	YES (fig. 170). 

5. Betjening

•	 Vælg	på	skærmen	en	tom	systemflaske	(f.eks. S6) og den 
eksterne opsamlingsbeholder (Remo... Station) (fig. 168).

•	 Tryk	så	på	tasten	STATION REFILL.

Kontaktfri fyldning af systemflasker foregår på nøjagtigt samme 
måde som beskrevet ved kontaktfri tømning af vekselflasker, 
men selvfølgelig i omvendt rækkefølge.+
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•	 Hele	processen	 fremstilles	grafisk	på	skærmen	(visningen	
SMART	FUNCTIONS) (fig. 171).

•	 Reagenset	 fra	den	eksterne	beholder	pumpes	 først	 ind	 i	
kammeret. Derefter fyldes den valgte systemflaske.

Fig. 171

Fig. 172

Fig. 173

•	 Når	den	valgte	station	er	fyldt	med	reagens,	vises	en	hen-
visningsboks (fig. 172), hvori det meddeles, at slangen til 
kontaktfri påfyldning/tømning blæses igennem med luft. 

•	 Lad	derfor	 slangen	blive	 siddende	 i	den	eksterne	 station	
indtil processens afslutning, eller før den i en anden egnet 
beholder.

•	 Når	udblæsningen	er	afsluttet,	vises	meddelelsen	(fig. 173) 
om, at den kontaktfrie påfyldning er afsluttet. Processen 
afsluttes ved at trykke på tasten OK.

Påfyldning/tømning af reagenser (fortsat)

5.   Betjening
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Fig. 175

5. Betjening

•	 Tag	 systemflasken	 (15) ud af reagenskabinettet, og skru 
beholderlåget (15.1) af.

•	 Tøm	brugt	reagens	over	i	en	stor	beholder,	og	fyld	derefter	
systemflasken igen.

 En markering af niveauet for en fyldning på 3,8 l  og 5,0 l  er 
præget foran på hver af beholderne.

 Der bør anvendes en tragt, for at fyldningen kan foregå 
renligt.

•	 Sæt	den	fyldte	systemflaske	ind	i	reagenskabinettet	igen.
•	 Når	en	systemflaske	sættes	 ind,	skal	du	altid	sørge	 for,	at	

omløbermøtrikken (35) er fast tilspændt, og at tilslutnings-
studsen (65) går rigtigt i hak i bagvæggen.

•		 Tryk	 derefter	 på	 knappen	REAGENT STATUS i vinduet 
 SETTINGS, og åbn tabellen med samme navn (fig. 175).

•	 Vælg	der	den	tilsvarende	linje,	og	nulstil	dataene	med	tasten	
RESET DATA (fig. 175).

Manuel	udskiftning	af	reagenser





15

15.1

35

Fig. 174

65

Bemærk!
Under en igangværende proces må reagenser 
ikke udskiftes og tomme system- eller veksel-
flasker ikke fyldes op.
Dette kan medføre alvorlige skader på appa-
ratet.

Den manuelle fyldning er her beskrevet for en 
systemflaske.
Gå frem på nøjagtigt samme måde ved veksel-
flaskerne fra udtrækkket.
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5.4.2	 Påfyldning	af	paraffin

5.   Betjening

Der er to markeringer indvendigt i stationen, der viser det minimale niveau ved fyldning med pel-
lets eller flydende paraffin (fig. 176). Disse markeringer må ikke underskrides.
Paraffinstationen kan fyldes med paraffin-pellets, paraffinblokke eller flydende paraffin.
Ved fyldning med pellets er smeltetiden ca. 6,0 h.

Fyldning	af	et	paraffinbad

•	 Vælg	 i	 Smart-screenen	et	 tomt	paraffinbad	og	den	 fulde	
paraffinstation. Tryk så på tasten STATION REFILL.

•	 Bekræft	spørgsmålet	(fig. 177) med YES.

•	 Den	flydende	paraffin	pumpes	så	 fra	paraffinstationen	til	
kammeret.

•	 Derefter	fyldes	det	valgte	paraffinbad	fra	kammeret.
•	 Afslutningsvis	skal	kammeret	rengøres.

Fig. 177

Fig. 178

Paraffinstation

Fig. 176

+ 

Hvis et paraffinbad fyldes med pellets, er smeltetiden ca. 
720 min. (12 h).
•	 Fyld	paraffinbadet	helt	op	 til	kanten	med	pellets,	og	 læg	 

flere pellets i efter ca. 6 h.
•	 Indstil	 så	 smeltetiden	 i	menuen	SERVICE	FUNCTIONS 

(se herom i kap. 5.1.5).

Manuel	fyldning

Fyldning	fra	paraffinstationen

Alle	tre	paraffinbade	bør	 første	gang	fyldes	med	smeltet	paraffin,	f.eks.	ved	hjælp	af	en	ekstern	paraffinovn	
eller en anden processor. Dette skal ske, for at ibrugtagningen af apparatet kan ske hurtigst muligt. Benyt der-
efter	paraffinstationen	til	opfyldning.

Hvis det sidste reagens i kammeret ikke er 
kompatibel	med	paraffin,	skal	kammeret	først	
rengøres med et rengøringsprogram (uden 
vandtrin!). 
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•	 Hvis	paraffinen	er	blevet	overført	fra	paraffinstationen	til	et	
paraffinbad ved hjælp af menuen SMART	SCREEN, stilles 
paraffinstationen automatisk til "Empty" i reagensstatus.

Fig. 179

•	 Derfor	skal	paraffinstationen	sættes	til	"Full" i reagensstatus 
(fig. 179) efter den nye opfyldning med f.eks. paraffin-pel-
lets, for at opvarmningen aktiveres, og pelletserne smeltes.

Fyldning	af	et	paraffinbad	(fortsat)

•	 Det	gøres	ved	at	skifte	til	reagensstatus,	vælge	paraffinsta-
tionen og trykke på tasten SET AS FULL.

5. Betjening




Når paraffinstationen lukkes, vises en henvisning om, at der kan trykkes på tasten PARAFFIN	MELTING, for at 
paraffinstationen kan sættes til FULL i reagensstatussen, og smeltetiden kan beregnes igen.

Bemærk!
Hvis	paraffinbadene	 sættes	 til	 "Empty"	 i	 reagensstatus	 (fig. 179), deaktiveres opvarmningen. Det betyder, at 
eventuelle	paraffinrester	kan	hærde,	og	at	det	valgte	bad	dermed	ikke	er	brugbart.
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5.   Betjening

Ved tilslutning af slangen skal du sørge før, at 
den trykkes imod udløbsåbningens O-ringe til 
anslag. 
Paraffinafløbsslangen	 skal	 hænges	 sikkert	
ned i den eksterne opsamlingsbeholder og 
blive der under hele tømningsprocessen.
I forlængelse af tømningen rengøres slangen 
automatisk med luft. 
Tag ikke slangen ud af den eksterne opsam-
lingsbeholder, før dette rengøringstrin er 
 afsluttet.

57

•		 Åbn	skærmbilledet	SMART	FUNCTIONS med tasten SMART	
SCREEN (fig. 181).

Fig. 180

5.4.3	 Tømning	af	et	paraffinbad	

•		 Sæt	 paraffinudtømningsslangen	 (36) på voks-
udtømningstilslutningen (57) på apparatets forside, 
og sæt slangens løse ende i en opsamlingsbeholder 

(fig. 180). 
36

Fig. 181



Et	 paraffinbad	må	 kun	 tømmes	 ved	 hjælp	 af	
funktionen Remote-Drain. Der bør anven-
des en egnet beholder med en kapacitet på 
mindst	10	liter	til	at	tømme	et	paraffinbad	på	
5 liter til ekstern (risiko for stænk!).
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5. Betjening

Tømning	af	et	paraffinbad	(fortsat)

Fig. 183

•	 Det	 følgende	 sikkerhedsspørgsmål	 skal	bekræftes	 for	 at	
kunne gå videre (fig. 184).

Fig. 184

•	 Om	nødvendigt	varmes	kammeret	op	 til	den	nødvendige	
temperatur, så paraffinen forbliver flydende. Derefter pum-
pes paraffinen fra det valgte paraffinbad til kammeret.

•	 Når	badet	er	 tømt,	 sker	udpumpningen	af	paraffinen	 fra	
kammeret til den eksterne beholder automatisk.

•	 Når	denne	proces	er	afsluttet,	blæses	paraffinresterne	ud	af	
det eksterne rør og slangen. Den tilsvarende meddelelse skal 
bekræftes med OK.

Fig. 185

+

Fig. 182

•	 Vælg	den	paraffinbeholder,	der	 skal	 tømmes,	og	opsam-
lingsbeholderen til den brugte paraffin (ekstern station) 
(fig. 182).

•	 Tryk	så	på	tasten STATION DRAIN.


Hvis	det	sidste	reagens	i	kammeret	ikke	er	kompatibel	med	paraffin,	skal	kammeret	først	rengøres	med	et	ren-
gøringsprogram (uden vandtrin!).
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5.5 Afvikling af programmer

Tryk på tasten PROGRAMS i startskærm-
billedet.

I dette vindue vises alle infiltrations-
programmer, som brugeren selv har 
oprettet.

Fig. 186

•	 Et	program	åbnes	med	et	tryk	på	tasten,	der	bærer	programmets	navn.
•  Et skærmbillede med den grafiske fremstilling af programmet (SMART	SCREEN) vises, hvori 

alle stationerne er markeret i farver med reagensgrupperne. For at starte programmet skal du 
trykke på tasten START og derefter vælge niveauet i kammeret.

•	 Brugeren	har	før	starten	mulighed	for	at	ændre	det	åbnede	program.	Der	kan	tilføjes	eller	
slettes trin, eller parametre kan ændres. Dette kan også gøres, når programmet allerede kører.

•	 I	det	tilfælde	skal	brugeren	afbryde	programmet	ved	at	trykke	på	tasten	PAUSE. Denne ma-
nipulation vedrører dog kun den aktuelle programkørsel og ændrer ikke den lagrede protokol. 
Fortsæt med kapitel 5.5.4.


Til start af et program er der to forskellige visningsvinduer: PROGRAMS og FAVORITES.

5.5.1 Brugerdefinerede programmer

5.   Betjening
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FAVORITES

Fig. 187

I ASP6025 kan op til 10 programmer konfigureres som FAVORITES. Et favorit-program er et infil-
trationsprogram, der anvendes ofte og derfor er kommet på listen FAVORITES. Alle indstillinger er 
allerede programmeret, og kun antallet af kassetter skal indtastes, hvis denne funktion er aktiveret.
Favorit-programmer kan indstilles, så de:
•		 "så	hurtigt	som	muligt"	(ASAP),
•		 afsluttes	til	et	fastlagt	tidspunkt,	eller
•	 der	spørges	efter	det	ønskede	sluttidspunkt	ved	programstarten.

Start af et 
favorit-program

For at starte et favorit-program skal du 
trykke på det tilsvarende symbol i vinduet 
FAVORITES.
Efter starten kan sluttiden eller andre 
programindstillinger ændres på nøjagtig 
samme måde som ethvert andet igang-
værende program.



Starttasten for et favorit-program indeholder programmets navn, sluttidspunktet, og hvis tildelt, 
et symbol.
Xylenprogrammer	er	oprettet	med	farven	orange;	alle	andre	programmer	er	blå.

5. Betjening

5.5.2 Favoritter

Vigtigt!
For at et af de forinstallerede programmer kan startes, skal det først tilknyttes 
favoritter.
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5.5.3 Definering af favorit-programmer

•		 Vælg	en	tom	programlinje.
•		 Tryk	på	 tasten	PROGRAM	NAME, og valgboksen SELECT	

THE	PROGRAM vises (fig. 189).
 Der indeholder ALLE programmer, der er lagret i apparatet, 

også de brugerdefinerede programmer.
•		 Vælg	det	ønskede	program,	og	bekræft	med	OK. Program-

mets navn overtages i den tomme linje.

Før et program vises i vinduet FAVORITES med en tast til at starte det, skal det defineres som 
favorit-program. Det gøres som følger:



Fig. 188

Skift med tasten SETTINGS til vindu-
et af samme navn. Tryk der på tasten 
 FAVORITE	PROGRAMS.

Vinduet VIEW/EDIT FAVORITES åbnes 
(fig. 188).
Der vises alle infiltrationsprogrammer, 
der er blevet defineret som favoritter.

Tilføjelse af et program til favoritterne



Fig. 189



5.   Betjening
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Indstilling af sluttidspunkt
•		 Tryk	på	tasten	FINISH	TIME for at åbne indtastningsvinduet 

for sluttidspunktet (fig. 190).
Der er tre muligheder for at vælge sluttidspunktet:
•		 Indtast	 sluttidspunktet,	 hvor	programmet	 skal	 afsluttes,	 

i 24 timers-modus. 
•		 Vælg	ASAP, hvis programmet skal afsluttes uden ventetid.
•	 Vælg	TIME	REQUEST, hvis der først skal spørges efter det 

ønskede sluttidspunkt ved programstarten.
•		 Bekræft	sluttidspunktet	med	OK.

Definering af favorit-programmer (fortsat)



Fig. 190

Tildeling af en dag for sluttidspunkt
Når et foretrukket program er blevet tildelt et sluttidspunkt, kan 
der desuden fastlægges en bestemt ugedag, hvor programmet 
skal slutte.
•		 Tryk	på	tasten	DAY, og valgboksen for ugedagen vises.
•		 Vælg	den	ønskede	ugedag	på	 listen,	og	bekræft	med	OK 

(fig. 191).



Fig. 191

5. Betjening

Hvis et favorit-program tildeles et sluttids-
punkt, forlænges forsinkelsestrinet, så pro-
grammet afsluttes nøjagtigt på det forvalgte 
tidspunkt. 
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Tildeling af et symbol til programmet

•		 Tryk	på	tasten	ICON, og en valgboks med forskellige symboler 
vises (fig. 192).

•	 Markér	der	det	ønskede	symbol,	og	bekræft	med	OK. Det 
valgte symbol tildeles programmet og vises også i startknap-
pen i vinduet FAVORITES (fig. 187).

Definering af favorit-programmer (fortsat)



Fig. 192

Sletning af et favorit-program

•		 Markér	det	program,	der	skal	slettes,	i	vinduet	VIEW/EDIT FAVORITES.

•		 Tryk	på	tasten	DELETE, og det markerede program slettes uden en sikkerhedsforespørgsel.

5.   Betjening

Den første plads på listen er tom. Denne mu-
lighed kan vælges, hvis der ikke længere øn-
skes et symbol.

Hvis et andet program skal indstilles i stedet for et, der allerede er blandt favo-
ritterne, kan man gå frem på samme måde. 
Ved tildeling af et programnavn overskrives linjen med det nye navn. 
Gennemfør dernæst alle andre trin som beskrevet.

Favorit-programmet fjernes kun fra listen FAVORITES, men selve programmet 
slettes ikke.
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5.5.4 Start af et program
For at et infiltrationsprogram kan startes, skal nogle betingelser være opfyldt. De følgende trin er nødvendige for at starte 
et program:

2. Skift så med tasten PROGRAMS eller FAVORITES til det vindue, hvor programmet er placeret (fig. 186 og 187).

3. Tryk der på den pågældende programtast for at starte programmet.

4. SMART	SCREEN skifter til den programoverflade, hvori alle programmets trin fremstilles grafisk.
 Evt. skal man bekræfte nogle skærmhenvisninger eller bekræfte visse værdier. Antallet af kassetter, der skal bearbejdes, 

skal indtastes, hvis der er angivet tærskelværdier.
 Ved starten af et program kontrollerer apparatets styring den resterende smeltetid for paraffinbadene. Ved en forventelig 

forlængelse af driftstiden skal brugeren bekræfte, at sluttidspunktet udsættes.

5. Stil kurve i kammeret, lås kammeret, og tryk på START.

5. Betjening

1. Kontrollér, at den rigtige tilstand for det program, der skal startes, er indstillet i systemindstillingerne (se herom i 
kap. 5.1.2).

Alle infiltrationsprogrammer skal før brugen, dvs. vævsbearbejdning med patientvæv til diagnose, selv 
valideres af laboratoriet iht. de lokale eller regionale akkrediteringsbestemmelser.

For	et	autorotationsprogram	SKAL	tilstanden	CONCENTRATION	være	indstillet,	og	det	specificerede	fyld-
ningsskema for system- og vekselflasker skal være realiseret, for at programmet kan startes.
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Fig. 193

6. Ved start af et program oplyser en skærmhenvisning (fig. 193) om, 
hvornår programmet planmæssigt vil slutte, og brugeren opfordres 
til at kontrollere niveauet for alle reagenser og lukke kammeret.

Hvis programmet er startet fra vinduet FAVORITES, 
starter det automatisk, når alle forespørgsler er ble-
vet bekræftet. Hvis programmet er blevet åbnet fra 
vinduet	 PROGRAMS,	 skal	 du	 trykke	 på	 tasten	 START	
for at starte programmet!

Kun helt rengjorte kassettekurve må anvendes ved vævsbearbejdning!

5.   Betjening

Hvis den automatiske tryktest af ASP6025 er slået fejl, 
er det HVERKEN muligt at starte et bearbejdningspro-
gram	 ELLER	 at	 fylde	 kammeret	 manuelt	 via	 SMART	
Screen. Via softwaren opfordres operatøren dog til at 
gentage denne test efter at have foretaget relevante 
korrektionsforanstaltninger.

Fig. 194
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Fig. 195 viser SMART	SCREEN, mens et infiltrationsprogram 
kører.

Start af et program (fortsat)

Fig. 195



Fig. 196



Tasten FINISH	TIME viser klokkeslættet, 
hvor det igangværende program vil være 
afsluttet. Hvis der forekommer hændelser, 
som bevirker, at sluttidspunktet forskydes, vil 

visningen af sluttidspunktet blive opdateret tilsvarende.

Det grøn/hvide roterende symbol indikerer, 
at en protokol afvikles.

Antallet af kassetter, der bearbejdes i kam-
meret, vises.

I feltet derunder vises det aktuelt igang-
værende arbejdstrin og tiden indtil dets 
afslutning.

Ved at trykke på tasten TABLE kan der skiftes fra den grafiske 
visning til tabelvisningen (fig. 196). Tasten GRAPHICAL bringer 
dig tilbage til SMART	SCREEN.

For at et igangværende program kan ændres, 
skal det afbrydes, hvilket gøres ved at trykke 
på tasten PAUSE. Tryk så på tasten FINISH 
TIME, og indtast et nyt sluttidspunkt.

Sluttidspunktet for et igangværende program 
kan kun ændres, hvis forsinkelsestrinet endnu 
ikke er afsluttet, og den værdi, der skal indta-
stes, er højere end den allerede afviklede trin-
varighed.

5. Betjening
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Ved at trykke på tasten RUN OPTIONS åbnes 
vinduet med samme navn.

Fig. 198

Start af et program (fortsat)

•	 PRE-TEST aktiveret:
 Efter programstarten fyldes kammeret med infiltrationspro-

grammets første reagens og tømmes igen for at teste, om 
alle ledninger og ventiler er frie.

•	 PRINTER, hvis aktiveret:
 Ved programmets afslutning lagres en fuldstændig proces-

protokol for programafviklingen som PDF-fil.

Fig. 197

Hvis der startes et pro-
gram, for hvilket TIME	
REQUEST er valgt, 

 vises et indtastningsvindue (fig. 197), når der er trykket på 
starttasten, hvori sluttidspunktet kan vælges.





Funktionen (fig. 198) viser, med hvilke indstillinger det aktuelle 
program er blevet startet.

RUN OPTIONS

For at sikre at programmet afsluttes på den 
bestemte dato og det forud bestemte klok-
keslæt, forlænger ASP6025 varigheden af det 
programmerede forsinkelsestrin tilsvarende.
Ved arbejde med fastlagte sluttidspunkter bør 
man altid kontrollere, om apparatets klokke-
slæt og dato er aktuelle.

De indstillede valg gælder for ALLE programmer!
Ved alle procesindstillinger kan der under programafviklingen efter behov skiftes mellem aktiveret eller deak-
tiveret.

5.   Betjening
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5. Betjening

5.5.5 Afslutning af et program

Efter	 fuldstændig	 udtømning	 af	 paraffin	 gennemføres	 en	 automatisk	 afdrypningstid	 på	 2	minutter	 for	 at	
 optimere forbruget af rengøringsreagenser.

Når et infiltrationsprogram er afsluttet, kan kammeret tømmes kurv for kurv, så kassettekurvene kan udtages uden kontakt 
med den varme paraffin.

Fig. 199
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5.   Betjening

5.6 Fast installerede infiltrationsprogrammer

•	 Udskiftningscyklussen	defineres	ved	tærskelværdien	for	ethanolkoncentrationen	i	den	ethanol,	der	er	målt	først	af	mas-
sefyldemåleren.

 Ethanol-tærskelværdien er fra fabrikken indstillet til 55 % og kan i trin på 1 % ændres mellem 50 og 60 %.
•	 De	angivne	ethanolkoncentrationer	er	startkoncentrationerne	gældende	for	installationen	af	vævsprocessoren.

Reagenspositionering i autorotationsprogrammer

5.6.1 Programmer med automatisk ethanolrotation

Alle fast installerede infiltrationsprotokoller, der er beskrevet i dette kapitel, skal før brugen, dvs. vævsbear-
bejdning af patientvæv til diagnose, valideres af laboratoriet selv iht. de lokale eller regionale akkrediterings-
bestemmelser ved hjælp af væv, der ikke er beregnet til diagnose.

Autorotationsprogrammer kan hverken omdøbes, bearbejdes eller slettes af brugeren. 
For at et autorotationsprogram kan startes, skal dette være lagret under "FAVORITES". Se herom i kapitel 5.5.3

 Flaske Reagens

S1 Ethanol 70 %

S2 Ethanol 80 %

S3 Ethanol 95 %

S4 Ethanol 100 %

S5 Ethanol 100 %

S6 Ethanol 100 %

S7 Xylen

S8 Xylen

S9 Xylen

D1 Formalin

D2 Vand

D3 Xylen udskiftning

D4 Ethanol	udskiftning	->	100	%

D5 Rengøringsxylen

D6 Rengøringsalkohol
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5. Betjening

Standard tissue over night

Alle	typer	prøver,	der	passer	i	en	standardkassette;	stærkt	fedtholdigt	væv	kræver	muligvis	en	længere	protokol.

Fi
g.

 20
0
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5.   Betjening

Standard Biopsy
Alle biopsier med en diameter op til 3 mm. Gastrointestinal-biopsier, vævskerner fra nyrer, prostata, lever og bryst, 
 stansebiopsier af hudvæv, små tarmpolypper.

Fi
g.

 20
1
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5. Betjening

Small Specimen

Alle typer af små prøver med maksimale mål på ca. 10 x 15 x 2,5 mm (B x D x H).

Fig. 202
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5.   Betjening

5.6.2 Forinstallerede xylen-infiltrationsprogrammer

Reagenspositionering for tidsoptimerede xylen-programmer

Flaske Reagens

S1 Ethanol (70 %)

S2 Ethanol (85 %)

S3 Ethanol (100 %)

S4 Ethanol (100 %)

S5 Ethanol (100 %)

S6 Ethanol (100 %)

S7 Xylen

S8 Xylen

S9 Xylen

D1 Formalin 

D2 Ethanol (90 %)

D3 -tom-

D4 -tom-

D5 Rengøringsxylen

D6 Rengøringsalkohol

Forinstallerede xylen-infiltrationsprogrammer kan hverken omdøbes, bearbejdes eller slettes af brugeren.
For at et xylen-program kan startes, skal dette være lagret under "FAVORITES". Se herom i kapitel 5.5.3.
De angivne ethanolkoncentrationer er startkoncentrationerne gældende for installationen af vævsprocessoren.
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5. Betjening

Xylene protocol 1 time

Endoskopiske biopsier og nålebiopsier fra bryst og prostata. Diameter op til 1,5 mm.

Fig. 203
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5.   Betjening

Xylene protocol 2 timer

Alle biopsier med en diameter op til 3 mm. Gastrointestinal-biopsier, vævskerner fra nyrer, prostata, lever og bryst, 
 stansebiopsier af hudvæv, små tarmpolypper.

Fig. 204
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5. Betjening

Xylene protocol 4 timer

Små prøver af ikke-tæt væv (tarm, nyre, lever etc.) med en tykkelse på op til 3 mm, excisions- og incisionsbiopsier af hud, 
hudellipser.

Fig. 205
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5.   Betjening

Xylene protocol 6 timer

Alle rutinevæv med maksimale mål på 15 x 10 x 4 mm (undtagen hjerneprøver og rent fedtvæv).

Fig. 206
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5. Betjening

Xylene protocol 12 timer

Alle rutinevæv med maksimale mål på 20 x 10 x 5 mm (meget fedtrigt væv kræver muligvis en længere protokol).

Fig. 207
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5.   Betjening

5.6.3 Xylenfrie infiltrationsprogrammer

Reagenspositionering/udskiftningscyklus 
for tidsoptimerede xylenfrie programmer:

Systemflasken S1 indeholder 70 % ethanol.
Systemflasken S2 indeholder 85 % ethanol.
Der kræves et ekstra trin ved hvert program med ParaLast™ til reduktion af medrivning af reagens.
Tryk/vakuum-cyklussen kræver en minimumsvarighed for trinet på 6 minutter!

 Flaske Reagens

S1 Ethanol 70 %

S2 Ethanol 85 %

S3 -tom-

S4 Ethanol/isopropanol 80/20

S5 Ethanol/isopropanol 80/20

S6 Isopropanol 100 %

S7 Isopropanol 100 %

S8 Isopropanol 100 %

S9 - tom -

D1 Formalin 

D2 -tom-

D3 ParaLast™

D4 -tom-

D5 Rengøringsxylen

D6 Rengøringsalkohol

Xylenfrie infiltrationsprogrammer kan hverken omdøbes, bearbejdes eller slettes af brugeren.
For at et xylen-program kan startes, skal det være lagret under "FAVORITES". Se herom i kapitel 5.5.3.
De angivne isopropanolkoncentrationer er startkoncentrationerne gældende for installationen af ASP6025 
vævsprocessoren.
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5. Betjening

Xylene-free 1 time

Endoskopiske biopsier og nålebiopsier fra bryst og prostata. Diameter op til 1,5 mm.

Fig. 208
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5.   Betjening

Xyleene-free 2 timer

Alle biopsier med en diameter op til 3 mm. Gastrointestinal-biopsier, vævskerner fra nyrer, prostata, lever og bryst, stanse-
biopsier af hudvæv, små tarmpolypper.

Fig. 209
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5. Betjening

Xylene-free 4 timer

Små prøver af væv med lav massefylde (tarm, nyre, lever etc.) med en tykkelse på op til 3 mm, excisions- og incisionsbiopsier 
af hud, hudellipser.

Fig. 210
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5.   Betjening

Xylene-free 6 timer

Alle rutinevæv med maksimale mål på 15 x 10 x 4 mm (undtagen hjerneprøver og rent fedtvæv).

Fig. 211
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5. Betjening

Xylene-free 12 timer

Alle rutinevæv med maksimale mål på 20 x 10 x 5 mm (meget fedtrigt væv kræver muligvis en længere protokol).

Fig. 212
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6.   Rengøring og vedligeholdelse

6.1 Rengøringsprogrammer

Fig. 213

1

2

For at vælge et kammerrengøringsprogram 
åbnes menuen SETTINGS.
I denne menu kan de definerede rengøringspro-

grammer gennemses, og de kan startes (1 - fig. 213).



6.1.1 Gennemsyn af rengøringsprogrammer

Et rengøringsprogram kan gennemses, 
ved at man trykker på tasten CLEANING	
PROGRAMS i området PREINSTAL-

LED	PROTOCOLS og derved åbner det tilsvarende vindue  
(2, fig. 213).

Fig. 214

Vælg det ønskede program i menuen CLEANING	
PROGRAMS, og tryk på tasten VIEW.

Ved ethvert rengøringsarbejde er det obligatorisk at anvende laboratoriehandsker!

I ASP6025 er der defineret tre kammerrengøringsprogrammer.
Rengøringsprogrammer	kan	ikke	kopieres	eller	slettes	–	der	kan	dog	tilføjes	et	vandtrin	(se nedenfor).

I dette vindue kan man kun gennemse rengø-
ringsprogrammer, men ikke ændre dem!



156 Brugsanvisning V 2.9 RevU – 07/2019  

6. Rengøring og vedligeholdelse

6.1.2 Afvikling af rengøringsprogrammer

Fig. 216

Et rengøringsprogram udfører kun de trin, der er nødvendige for at rengøre kammeret. 
Hvilke trin der skal udføres, afhænger af, hvilket reagens der sidst har været i kammeret.

Hvis en rengøring ikke er nødvendig, får brugeren besked om 
dette i en henvisningsboks (fig. 216).

Hvis det sidste reagens i kammeret var paraffin, ParaLast™ eller 
intermedium, bliver brugeren ved lukning af SMART	SCREEN 
gjort opmærksom på, at der bør gennemføres en kammerren-
gøring (fig. 215). Forespørgslen skal bekræftes med OK.

Fig. 215

•		 Vinduet	RETORT	CLEANING	PROGRAMS åbnes, og heri kan 
det ønskede rengøringsprogram vælges.

Følgende kammerrengøringsprogrammer kan vælges (fig. 217):
•	 Rapid	Cleaning	Program
•	 Standard	Cleaning	Program
•	 Extended	 Cleaning	Program	By	Detergent	 (vandtrin	 er	

defineret i programmet).
Ved at trykke på CANCEL‑TASTEN startes rengøringen ikke - 
man kommer til det foregående skærmbillede (dette er dog 
IKKE muligt, hvis et infiltrationsprogram er kørt forinden!).



Fig. 217

Et rengøringsprogram åbnes ved at 
trykke på tasten START	CLEANING	
PROGRAM.

Efter	 en	 paraffinkørsel	 skal	 kassettekurvene	 rengøres	 med	 standardrengøringsprogrammet.	 Der	 må	
kun anvendes rene kassettekurve til en programkørsel. Senest efter 6 rengøringscyklusser skal både 
rengøringsxylen og rengøringsalkohol udskiftes.

Endvidere må hverken indstøbningsforme el-
ler andre genstande rengøres med et rengø-
ringsprogram i ASP6025!
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6.   Rengøring og vedligeholdelse

Afvikling af rengøringsprogrammer (fortsat)

Fig. 219

Rengøring efter afvikling af et infiltrationsprogram

Hvis ønsket kan der vælges et ekstra vandtrin til ethvert kam-
merrengøringsprogram (UNDTAGEN Extended Cleaning Program 
By Detergent) (se også kapitel 6.1.3). 

Fig. 220





•	 Vandtrinet	vælges	ved	at	trykke	på	tasten	WATER YES/NO, 
så et grønt flueben vises (fig. 218/218). Vandtrinet udføres 
altid som tredje trin i rengøringsprogrammet, altså ikke i 
tillæg til rengøringsprogrammet vist på fig. 220.

De tre rengøringsprogrammer tilbydes auto-
matisk, når et infiltrationsprogram er afslut-
tet (fig. 217). 
I det tilfælde SKAL der gennemføres en kam-
merrengøring; det er ikke muligt at afbryde 
funktionen.

Vandtrinet kan kun vælges, hvis der er rengø-
ringsvand i en af flaskerne.
I	tilstanden	"AUTO	BY	RMS"	skal	der	være	defi-
neret "rengøringsvand" for en station.
I	 tilstanden	 "Concentration"	 anvendes	 proce-
svandet automatisk som rengøringsvand.

Magnetomrøreren	skal	indsættes	igen	før	ren-
gøringens start, hvis den er taget ud af kam-
meret. 
I modsat fald vil opvarmningen af rengørings-
reagenserne i kammeret blive påvirket nega-
tivt.

Hvis kassetter/kurve ikke udtages straks efter en paraffinkørsel, 
kan der dryppe paraffin ned i det tømte kammer.

Efter et infiltrationsprogram er det ikke mu-
ligt	at	omgå	en	rengøring	‑	der	er	 ingen	CAN-
CEL‑tast.	Rengøringen	SKAL	gennemføres!

Ved rengøring med vandtrin fyldes kammeret 
i vandtrinet kun til andet niveau, uafhængigt 
af om der er valgt tre- eller tokurvs-tilstand.

Fig. 218
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6. Rengøring og vedligeholdelse

Afvikling af rengøringsprogrammer (fortsat)

•	 Når	rengøringsprogrammet	er	afsluttet,	vises	en	meddelelse	på	skærmen,	
der gør opmærksom på, at følerne i kammeret skal rengøres (fig. 222).

Fig. 222

•	 Når	der	er	trykket	på	den	respektive	tast,	vises	en	meddelelse,	der	henviser	
til, at kammeret skal være tomt og alle prøver være taget ud, før rengørin-
gen startes.

•	 Når	de	nødvendige	betingelser	er	opfyldt,	startes	det	valgte	rengørings-
program ved at trykke på tasten YES.

 Afviklingen fremstilles grafisk på SMART	SCREEN.

Fig. 221

Fig. 223

•	 Hvis	tærskelværdier	er	overskredet	i	reagensstatus,	vises	en	advarsel	om	
dette ved afslutningen af rengøringsprogrammet (fig. 223).

•	 Når	denne	meddelelse	bekræftes	med	YES, åbnes vinduet REAGENT 
STATUS, hvori tærskelværdierne kan kontrolleres.

Magnetomrøreren	 og	 sien	 i	 kammeret	 skal	 regelmæssigt	
tages ud og rengøres grundigt efter et infiltrationsprogram. 
Sæt derefter magnetomrøreren og sien rigtigt på plads 
igen.
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6.   Rengøring og vedligeholdelse

6.1.3 Rengøringsprotokoller

I. Hurtigt rengøringsprogram

Trin: Reagens: Tid (min.): Temp.	(°C): Tryk/vakuum:
1 Rengøringsxylen 6 67 Omgivende
2 Rengøringsalkohol 3 62 Omgivende
Tørt trin: Tomt kammer
3 Vakuumtrin 10 67 Vakuum 
4 Ventilationstrin 2 Omgivende Omgivende
Valgfrit trin i stedet for "Tørt trin": 
5 Rengøringsvand 1 65 Omgivende

II. Standardrengøringsprogram
Trin: Reagens: Tid (min.): Temp.	(°C): Tryk/vakuum:
1 Rengøringsxylen 12 67 Omgivende
2 Rengøringsalkohol 6 62 Omgivende
Tørt trin: Tomt kammer
3 Vakuumtrin 10 67 Vakuum
4 Ventilationstrin 2 Omgivende Omgivende
Valgfrit trin i stedet for "Tørt trin":
5 Rengøringsvand 1 65 Omgivende

III. Udvidet rengøringsprogram
Trin: Reagens: Tid (min.): Temp.	(°C): Tryk/vakuum:
1 Rengøringsxylen 25 67 Omgivende
2 Rengøringsalkohol 10 62 Omgivende
3 Rengøringsmiddel 16 65 Omgivende
4 Rengøringsvand 16 65 Omgivende
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6. Rengøring og vedligeholdelse

6.1.4	 SMART‑rengøring

Målet for SMART-rengøringen er at befri samtlige ledninger for resterende reagens. 

En SMART-rengøring er nødvendig i følgende tilfælde:
•	 For	at	rengøre	luftsystemet/væskesystemet	og	reducere	aflejringer	i	ledningerne	(ca.	en	gang	

om måneden, og før et nyt aktivt kulfilter indsættes)
•	 Ved	enhver	ændring	af	stationskonfigurationen,	f.eks.	ved	skift	fra	xylen	til	isopropanol	eller	

ParaLast™	og	når	der	skiftes	driftstilstand	(CONCENTRATION/AUTO	BY	RMS).
•	 Når	apparatet	skal	flyttes	eller	transporteres	over	en	større	afstand.
•	 Når	apparatet	skal	frakobles	i	mere	end	en	uge	(f.eks.	før	ferie	osv.).

Det	er	 en	 forudsætning	 for	 start	 af	 SMART‑rengøringen,	 at	 kammeret	 er	 fuld-
stændig rengjort via den udvidede rengøring, og at der ikke er reagens i kam-
meret.
Kun på den måde kan der skaffes vished for, at der ikke kommer rester af andre 
reagenser i de nydefinerede stationer.

Før	apparatet	transporteres,	skal	man	ud	over	SMART‑rengøringen	sikre	sig,	at	
der ikke er restreagens i flaskerne.
Ligeledes	må	der	 ikke	være	voks	hverken	 i	 kammeret,	 i	 paraffinbadene	eller	 i	
paraffinstationen.

Den egentlige rengøring foregår i fire trin, der automatisk udføres efter hinanden.

SMART‑rengøringens	forløb

Kontrollér,	at	alle	system‑	og	vekselflasker	er	blevet	tømt	helt	 før	start	 (også	kondensatflasken).	Reagenserne	
kan genanvendes, så længe de fastsatte grænseværdier vedrørende forurening ikke overskrides.

Sørg for, at kammeret er tømt fuldstændigt. Når kamrenes status er "fyldt" eller "delvis fyldt", er denne apparat-
funktion inaktiv.
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SMART-rengøringen startes ved at skifte til menuen med tasten 
ENHANCEMENT og trykke på tasten SMART	CLEAN i feltet 
INSTRUMENT	CONTROL (fig. 224).

SMART-rengøringen foregår i fire trin, der beskrives efterføl-
gende.

Fig. 224



SMART‑rengøring (fortsat)

Trin 1
I den første fase blæses alle væskeledningerne igennem en efter 
en med et trykluftstød. 
I den forbindelse skal alle system- og vekselflasker (i reagenska-
binettet og i udtrækket) være i apparatet (fig. 225).

Fig. 225

6.   Rengøring og vedligeholdelse

Brugeren bliver konstant informeret om rengøringens progression. Ved nødvendige brugeraktioner vises en tilsvarende henvisnings-
boks på skærmen, hvori næste trin skal bekræftes, for at SMART-rengøringen fortsætter.
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Fig. 226

SMART‑rengøring (fortsat)

Trin 2
Brugeren opfordres til at fjerne alle reagensflasker fra apparatet 
(fig. 226). Når brugeren har bekræftet dette, dannes et vakuum 
på hver reagens-position, og rester af reagenser, der evt. måtte 
befinde sig i slangen, trækkes i kammeret. Samtidig kontrolle-
res, om der er trængt (en ikke ubetydelig mængde) reagens ind 
i kammeret, og om vakuummet udlignes hurtigt nok.
Dette bruges til at registrere, om flasken virkelig er blevet 
fjernet. 
Derefter opbygges flere gange tryk i kammeret, og det bliver 
udluftet normalt (trykcyklusser).

Fig. 227

Trin 3
Før det tredje trin opfordres brugeren til at stille en tom flaske (system- eller vekselflaske i position i udtrækket, der var defineret med 
rengøringsxylen (i eksemplet fig. 227, position D5).
Dette skal bekræftes ved at trykke på tasten OK i henvisningsboksen.
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Trin 4

Når der vises en skærmmeddelelse om, at SMART‑RENGØRING er 
afsluttet uden fejl, skal den anvendte flaske (her i eksemplet: D5) 
tages ud, og indholdet skal bortskaffes.

Derefter dannes flere trykcyklusser i kammeret.
Når måltrykket opnås, udlignes det via vekselflasken (rengø-
ringsxylen), (i dette eksempel: D5).

Fig. 228

Fig. 229

Som det sidste trin i SMART‑RENGØRING skal kammeret skylles 
med ethanol (100  %). 

Gå frem på følgende måde:
1. Fyld en vekselflaske med ethanol (100 %), og stil den i 

positionen for xylen til rengøring i skuffen.
2. Indstil vekselflasken med xylen til rengøring til fuld.
3. Skift så til SMART	SCREEN, og fyld kammeret fra denne 

flaske op til 2. level, og fyld derefter reagenset tilbage i 
flasken igen.

4. Gentag proceduren (1 - 3) for alle andre vekselflasker  
D1 – D6, som er i brug. Se eksemplerne på de følgende sider 
for specifikke stationssekvenser.

 For at en steriliseringsprotokol kan startes efterfølgende, 
skal rengøringen slutte i den vekselflaskeposition, som er 
kompatibel med det første trin i steriliseringsprotokollen.

5. Indsæt igen alle flasker på de rigtige positioner i rengjort 
tilstand.

Ved ændring af softwarekonfigurationen skal placeringen af 
flasker og reagenser tilpasses i overensstemmelse med den 
nye konfiguration. Reagenserne kan genanvendes, så længe de 
fastsatte grænseværdier vedrørende forurening ikke overskrides.



SMART‑rengøring (fortsat) Trin 3 (fortsat)
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 Vekselflasker  Tildeling af station

D1 Formalin

D2 Vand

D3 Udskiftning af xylen

D4 Udskiftning	af	ethanol	->	100	%

D5 Xylen til rengøring

D6 Sprit til rengøring

Eksempel på rengøringsrækkefølge for en protokol i koncentrationsfunktion

Rengøringssekvens
1. D5 Xylen til rengøring
2. D3 Udskiftning af xylen
3. D6 Sprit til rengøring
4. D4 Udskiftning af ethanol
5. D2 Vand
6. D1 Formalin
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Eksempel	på	rengøringsrækkefølge	for	en	protokol	i	funktionen	Auto	by	RMS

 Vekselflasker  Tildeling af station

D1 Formalin

D2 Ethanol (90 %)

D3 (tom)

D4 (tom)

D5 Xylen til rengøring

D6 Sprit til rengøring

Rengøringssekvens
1. D5 Xylen til rengøring
2. D6 Sprit til rengøring
3. D2 Ethanol (90 %)
4. D1 Formalin
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6.2 Generel apparatvedligeholdelse

•	 Tør	paraffinbade	og	-låg	rene.	
 Låget kan tages af med henblik på rengøring.
•	 Tør	paraffinstation	og	låg	rene.	
•	 Ved	kraftig	tilsmudsning	skal	filtersierne	tages	ud	af	paraffinbadene	og	paraffinstationen,	

rengøres, tørres og sættes ind igen. 

Udvendige flader
Rengør apparatets udvendige flader efter behov. Det gøres ved hjælp af en klud fugtet med et mildt 
rengøringsmiddel, hvorefter fladerne gnides tørre.

Kontrol af opsamlingskarret

Fig. 230

16

Opsamlingskarret (16) skal jævnligt kontrolleres for tegn på 
udløbne reagenser (fig. 230). Anbefales efter et afsluttet 
infiltrations- og rengøringsprogram, så udløbet reagens ikke 
kan fordampe.
•	 Det	gøres	ved	at	trække	karret	ud	fremad	i	grebet	(fig. 230) 

og om nødvendigt tømme det.

Paraffinbeholdere

Arbejd forsigtigt, og benyt handsker! 
Paraffinkarrenes	indervægge	er	meget	varme	og	kan	forårsage	forbrændinger.

Bemærk!
Anvend ikke opløsningsmiddel på lakerede overflader, advarselsetiketter og på 
berøringsskærmen.

BEMÆRK!
Reagenserne, der anvendes i ASP6025, er for 
en stor dels vedkommende sundhedsskade-
lige. Bær derfor altid handsker og beskyttel-
sesbriller ved håndteringen.
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Udskiftning af det aktive kulfilter

•	 Det	aktive	kulfilters	 levetid	afhænger	af,	hvilke	typer	rea-
genser der benyttes, og med hvilken hyppighed de kommer 
i anvendelse i apparatet.

•	 Filteret	(13) bør udskiftes senest for hver 45 dage (fig. 233).
•		 Vi	anbefaler	at	foretage	en	SMART-rengøring	før	skift	af	det	

aktive kulfilter.
•		 Åbn	menuen	SYSTEM	MONITOR efter udskiftning af filteret 

for at indstille filterskift-datoen til den aktuelle dato. Se 
herom i kapitel 5.1.4.

Fig. 233

Tømning af kondensatflasken

•	 Tag	med	jævne	mellemrum	(ugentligt)	den	blå	kondensat-
flaske ud, tøm den, og sæt den ind igen. Dog senest, når du 
opfordres til det af softwaren (fig. 231).

Fig. 231

Filteretiket

14

13

Fig. 232

Ved bortskaffelse af de brugte reagenser skal 
de	 aktuelt	 gældende	 officielle	 bestemmelser	
følges. Dette gælder også bestemmelserne 
om affaldsbortskaffelse i firmaet/institutio-
nen, hvor apparatet anvendes.

Ved isætning af det nye filter skal man sørge 
for, at det er skubbet helt ind i rummet, og at 
klappen lukkes.
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6.3 Vedligeholdelsesoversigt

Vedligeholdelsesopgave Efter hver 
kørsel

Dagligt en gang om 
ugen

en gang om 
måneden

Rengør kurve med et rengøringsprogram straks efter 
hver kørsel (afsmelt først paraffintilsmudsninger i en 
dertil beregnet ovn)

X

Fjern paraffin fra overfladen på ASP6025, og tør 
 apparatet af

X

Rengør kammerets glasrude X

Fjern paraffin fra kammerets låg og tætning, og rengør 
forsigtigt kammerets låg og tætning. Brug altid kun den 
medfølgende paraffinskraber for at undgå at beskadige 
tætningen og/eller PTFE-belægningen på kammerlåget.

X

Rengør kammeret X

Rengør niveaufølerne med rengøringsværktøjet X

Kontrollér filteret i kammeret, og rengør om nødvendigt X

Kontrollér omrøreren, og rengør om nødvendigt X

Rengør berøringsskærmen X

Kontrollér opsamlingskarret X

Kontrollér kondensatflasken, og tøm den om nødvendigt X

Stationerne D (vekselflasker) og S (systemflasker): 
Niveaukontrol og visuel kontrol for aflejring, fyld/udskift 
om nødvendigt

X

Paraffin bad 1 (paraffin) X

Paraffin bad 2 (paraffin) X

Paraffin bad 3 (paraffin) X

Paraffin station (paraffin) X
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Vedligeholdelsesopgave Efter hver 
kørsel

Dagligt en gang om 
ugen

en gang om 
måneden

Rengør systemflaskerne X

Rengør vekselflaskerne X

Kontrollér, om systemflaskernes tilslutninger er skruet 
korrekt fast

X

Rengør den udvendige flade på ASP6025 X

Kontrollér filteret i paraffinstationen, og rengør om 
nødvendigt

X

Kontrollér og rengør paraffinbadenes låg X

Rengør paraffinopsamlingsskålen (kammer) X

Tøm kondensatflasken X

Foretag en SMART-rengøring X

Udskift det aktive kulfilter (for hver 30-45 dage) X

Udfør en udvidet rengøring med detergenter X

Rengør systemflasker X

6.   Rengøring og vedligeholdelse
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Rengøring af kammerlåg og tætninger
Brug den medfølgende paraffinskraber til afskrabning af paraffin på kammerlågets indvendige overflader. Fjern forsigtigt 
paraffin langs med lågets tætning.
1. Åbn	kammerets	låg
2. Skrab langs med kammerets kanter. Sørg for, at låget lukker hermetisk tæt.
Udskift straks en beskadiget tætning (detaljer, se nedenfor).

6.3.1 Daglig rengøring og vedligeholdelse

Rengør	kammerets	låg	og	tætning	forsigtigt	og	kun	med	den	medfølgende	paraffinskraber	for	at	undgå	
at beskadige tætningen og/eller PTFE-belægningen på kammerlåget. Pas på ikke at beskadige tætnin-
gen med skraberens kanter.

Kun helt rengjorte kassettekurve må anvendes ved vævsbearbejdning.

Tætningsskift
Udskift straks slidte eller beskadigede tætninger.
1. Træk den gamle tætning ud af noten.
2. Rengør efter behov noten med en paraffinskraber og et godkendt reagens til udvendig rengøring (se kapitel 3.3)
3. Tryk den nye tætning jævnt ind i noten.
4. Kontrollér, at tætningen sidder ordentligt fast.
5. Udlign spændingen i tætningen ved at køre med fingrene langs med tætningen for at afhjælpe spændte eller løse steder.
Rengøring af kammeret
•	 Kammeret	kan	gnides	med	en	klud,	der	er	fugtet	enten	med	opløsningsmiddel	(xylen	eller	ethanol)	eller	med	et	mildt	

rengøringsmiddel. Sørg især for, at luftcirkulationsåbningerne foroven foran på kammeret er fri for tilsmudsning.
Rengøring	af	paraffinopsamlingsbeholderen
Åbn	kammerets	lås	ved	at	trække	fremad	i	grebet	(8, fig. 234).	Åbn	ligeledes	apparatets	øverste	venstre	låge	(6). Den oversky-
dende paraffin, der drypper af ved udtagning af kassettekurven, opsamles i paraffinopsamlingsskålen. Denne skal kontrolleres 
en gang ugentligt og skal om nødvendigt lægges (på cellulose) i laboratorieovnen eller renses med xylen-erstatningsstof.
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Fig. 234

4 8

6

Detalje a

Detalje b

	Skub	paraffinopsamlingsskålen	
ind i disse føringer

6.   Rengøring og vedligeholdelse

Fig. 235

Følgende rengøringsmidler kan benyttes til at rengøre skærmen:
•	 Overfladerengøringsmiddel	til	kunststof	(Polyboy)
•	 Paraguard	fra	Polyscience
•	 LCD-skærmrens	(spray)

Rengøring af berøringsskærmen

•	 Åbn	funktionen	CLEAN	TOUCHSCREEN under PROGRAM	
PROTOCOLS i visningen SETTINGS	MENU. 

•	 Rengør	berøringsskærmen.



•		 Aktivér	tasten	BACK ved hjælp af tastsymbolet ENABLE EXIT 
(fig. 236) for at vende tilbage til standardvisningen.



Fig. 236 Dermed kan skærmen uden risiko - dvs. uden 
at aktivere en funktion - berøres og rengøres.

Rengøring af kammerfiltersien
•	 Rengør	filtersien	(fig. 235), der sidder i bunden af kammeret, med ethanol eller xylen. Ved kraftig 

tilsmudsning kan den tages ud, så alle faste urenheder kan fjernes.
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Fig. 237

Efter et rengøringsprogram opfordrer apparatets software dig til 
at rengøre følerne (fig. 237).
Gå frem på følgende måde:
•	 Fjern	sien	(40, fig. 238) foran følerne.

Rengøring af niveaufølere

•	 Anvend	rengøringsværktøjet	+	mikrofiberkluden	som	vist	
på fig. 239 + 240!

Fig. 238

Fig. 240



Fig. 239

40

Niveaufølerne skal efter hvert rengørings-
program rengøres for rester (reagenser og 
	paraffin).

Anvend ALDRIG rengøringsværktøjet UDEN 
den medfølgende mikrofiberklud, da dette vil 
ridse følerne! 
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6.3.2 Rengørings- og vedligeholdelsesarbejde med jævne mellemrum
Rengøring af systemflasker
•	 Tøm	og	rengør	systemflaskerne.	

 Det gøres ved at benytte en flaskebørste og kun varmt vand med et laboratorierengørings-
middel.

Pleje af reagens- og kondensatflasketætninger
•	 For	at	reagens-	og	kondensatflaskerne	altid	let	kan	tages	af,	skal	O-ringene	(65.1, fig. 241 + 242) 

på beholdertilslutningerne behandles med det medfølgende smøremiddel til O-ringe.

Forbindelses-
studs med
Tappeslange

65.1

Fig. 242

Forbindelses-
studs

Kondensatflaske SystemflaskeFig. 241

65

35

35

65.1

65

Niveauet kan ses igennem systemflaskerne, hvis de regelmæssigt bliver befriet 
for vedhæftende urenheder.

Systemflaskerne må aldrig rengøres i en opvaskemaskine.
Beholderne tåler IKKE vask i opvaskemaskine!

Forbindelsesstudserne må ALDRIG forveksles. Sæt ALTID forbindelsesstudsen 
med tappeslange i den hvide systemflaske. Spænd omløbermøtrikken (35) fast, 
så flasken er lukket tæt.
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•	 Fyld	flaskerne,	og	tilslut	dem	igen	efter	rengøringen.	
 Sørg da for, at beholderlåget er tæt lukket, og at beholderen sættes helt i tilslutningen på 

bagsiden af reagensmodulet. 

 

•	 Mens	systemflaskerne	er	uden	for	reagenskabinettet,	tørres	reagenskabinettets	indervægge	
af rustfrit stål rene med en klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel.

Rengøring af vekselflasker

Fig. 243

•	 Tøm	og	rengør	vekselflaskerne	(fig. 243). 

 Det gøres ved at benytte en flaskebørste og kun varmt vand med et laboratorierengørings-
middel.

Systemflaskerne skal gå helt i indgreb i tilslutningerne på reagensmodulets 
bagvæg. I modsat fald vil infiltrationsprocessen for det første afbrydes, og for 
det andet kan det ske, at reagenser løber ud.

Niveauet kan ses igennem systemflaskerne, hvis de regelmæssigt bliver befriet 
for vedhæftende urenheder.

Leica-vekselflaskerne må aldrig rengøres i en opvaskemaskine.
Beholderne tåler IKKE vask i opvaskemaskine!

6.4	 Midlertidigt	driftsophør
Gå frem på følgende måde for at tage apparatet midlertidigt ud af drift:
1. Foretag en udvidet rengøring af kammeret (kap. 6.1.2).
2. Tøm alle stationer (inkl. paraffinstation), paraffinbadene samt kammeret.
3. Foretag en SMART-rengøring (kap. 6.1.4).
4. Slå apparatet fra (kap. 4.8).
Efter ny idrifttagning kan det efter tilkobling vare op til 48 h, før det interne batteri igen er fuldt 
opladet og står til rådighed ved et eventuelt strømsvigt.
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7.1 Fejlafhjælpning
Hvis der opstår en fejl i ASP6025, skal følgende diagnosetrin gennemføres:

•	 Kontrollér	tilstedeværelsen	af	fejlmeddelelser.
•	 Hvis	der	vises	en	fejlmeddelelse,	skal	du	klikke	på	hjælp-symbolet	i	meddelelsen	for	at	få	

oplysninger om årsagen til fejlen.
•	 Se	efter	i	procesprotokollen,	om	der	foreligger	oplysninger	om	fejlårsagen.	Hvis	fejlen	er	fore-

kommet under et igangværende program, skal du i procesprotokollen kontrollere, ved hvilket 
arbejdstrin fejlen forekom (påfyldnings-, infiltrations- eller tømningstrinet), og hvilken station 
der var i brug, da fejlen opstod.

7.1.1 Fejl i strømforsyningen
Hvis strømforsyningen på stedet åbenlyst fungerer:

•	 Undersøg,	om	netstikket	er	sat	i	stikkontakten,	og	om	der	er	tændt	på	stikkontakten.	
•	 Kontrollér,	om	strømforsyningsafbryderne	på	apparatets	bagvæg	(ved	siden	af	netkablet)	er	

tilkoblede.
•	 Fejlmeddelelser,	der	henviser	til	et	strømsvigt,	betyder,	at	strømforsyningen	til	varmeelemen-

terne og til monitoren er afbrudt, men ikke til hovedstyringselektronikken. Udfør kontroltrin 
som beskrevet under "Strømsvigt" (kap. 7.1.2).



Udnyt	 funktionerne	 i	menuen	SMART	SCREEN	 for	at	 teste	 individuelle	arbejds-
trin som fyldning, tømning og anvendelse af tryk og vakuum.

Kontakt Leicas tekniske service, hvis problemet ikke kan afhjælpes igennem 
ovennævnte trin.
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7.1.2 Apparatets procedurer ved et strømsvigt

Prøverne sikres ved en målrettet fyldning af kammeret med et sikkert reagens. 

Ved et strømsvigt er det målet at sikre vævsprøverne i et aktuelt igangværende program, så proces-
sen kan genoptages uden betænkeligheder, når strømforsyningen vender tilbage. Hovedvægten 
lægges her på vævsprøvernes sikkerhed, ikke processens hastighed.
Ved et strømsvigt udløses ikke direkte alarm, da apparatet støttes af UPS (afbrydelsesfri strøm-
forsyning). Det betyder, at batteriet overtager strømforsyningen til apparatet ved et netudfald.
Dette indikeres, ved at den grønne LED (107) i oplåsningstasten (44) under kammeret lyser 
(fig. 244)
Sikringen af prøverne starter op. Når prøverne er sikret, gennemføres en genstart. Hvis strømmen da 
er tilbage igen, startes apparatet normalt, og processen fortsættes normalt. Der udgives ikke alarm. 
Hvis apparatet forbliver længere tid uden strøm, så en genstart ikke finder sted, udløses alarm!

Fig. 244

10744

Hvis apparatet konstaterer et strømsvigt, frakobles varmeelementer og skærm 
øjeblikkeligt. Hvis strømsvigtet varer i mere end 10 s, går sikringsmekanismen 
i gang.

Et sikkert reagens har den egenskab, at prøven kan være deri i et langt tidsrum 
uden at tage skade.
Der er knyttet et sikkert reagens til ethvert programtrin/enhver reagensgruppe.
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•	 Hvis	der	ikke kører et infiltrationsprogram, når der konstateres et strømsvigt, gennemføres heller ikke yderligere aktioner/
sikringsforanstaltninger - apparatet frakobles automatisk.

Ved et igangværende program:
•	 Uafhængigt	af	afviklingens	aktuelle	status	standses	det	igangværende	program.	

Fig. 245

•	 Hvis	der	ved	programstarten	benyttes	et	reagens,	for	hvilket	
der ikke er et sikkert reagens i apparatet, vises en meddelelse 
(fig. 245). Programstarten bliver imidlertid IKKE forhindret.

•	 Hvis	der	er	et	sikkert reagens i kammeret, kan reagenset 
bevares	ved	strømsvigt;	eventuelt	skal	kammeret	fyldes	op	
til et niveau, så ingen vævsprøve ligger tør. 

 Denne proces styres automatisk af apparatet og kan ikke 
påvirkes af operatøren.

•	 Hvis	 der	 ikke er noget sikkert reagens i kammeret, 
 "afgøres" det ud fra den aktuelle status for afviklingen af 
det igangværende program, hvordan der skal fortsættes.

Aktuelt trin ved strømsvigt Sikring i sikkert reagens

Formalin (fiksering) Formalin
Ethanol (dehydrering, fortyndet) Formalin
Ethanol (absolut) Formalin
Xylen (intermedium) Xylen (varme slukket)
Isopropanol (intermedium) Formalin
Paraffin Paraffin (varme slukket)
ParaLast™ ParaLast™



For at skåne batteriet frakobles alle varmeelementer, røreværket og monitoren umiddelbart ved et 
strømsvigt.
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Først findes den aktuelle status for afviklingen af det igangværende program. 
Dette omfatter følgende:
•	 Bestemmelse	af	trinnummer.
•	 Trinets	reagens	(reagens	i	kammeret).
•	 Sikkert	reagens	for	dette	trin.
•	 Status	for	trinet	(fyldning,	procesbearbejdning,	tømning).
•	 Om	det	sikre	reagens	allerede	er	anvendt	i	programmet.
•	 Reagens	for	det	næste	trin.
•	 Det	kontrolleres,	om	det	sidst	benyttede	reagens	i	programmet	kan	anvendes	som	sikker	

tilstand (kompatibilitet).
•	 Dette	sikre	reagens	fyldes	så	i	kammeret,	og	programtrintælleren	bliver	korrigeret.	Her	søges	

med udgangspunkt i det aktuelle programtrin bagud i programtrinene, indtil et sikkert reagens 
anvendes i programtrinet.

 (Det er også muligt, at der skiftes til næste trin, når det aktuelle trin er afsluttet, og der er et 
sikkert reagens i næste programtrin.)

Efter de beskrevne aktioner er ASP6025 (og dermed også prøverne) i en sikker tilstand. 
Vævsprøverne er i et sikkert reagens, og det aktuelt kørende program er modificeret, så afviklingen 
kan fortsættes, når strømforsyningen er vendt tilbage. 
Softwaren lukker nu systemet ned kontrolleret.
Apparatet forbliver i den tilstand, indtil strømforsyningen er genetableret, og starter så automatisk.
Protokollens sluttid beregnes på ny, strømsvigtet registreres i procesprotokollerne, og operatøren 
bliver med en visning informeret derom.

Apparatets procedurer ved et strømsvigt (fortsat)
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7.2 Fejl i programafviklingen

Den sikre prøvetilstand gennemføres kun foranlediget af et strømsvigt. 
Enhver fejlfunktion eller defekt ved apparatet, der medfører, at en allerede startet infiltrationspro-
tokol ikke kan føres til ende, fører automatisk til indledning af en sikker prøvetilstand.
F.eks. hvis en reagensstation er underfyldt, og der ikke er et alternativt reagens til rådighed. 
Ligeledes fører defekte apparatkomponenter som f.eks. ventiler eller en pumpe potentielt til den 
sikre prøvetilstand, for at vævet til diagnose ikke bringes i fare.

At apparatet befinder sig i sikker prøvetilstand, vises på 
SMARTscreenen med et symbol (109) til venstre for kammeret 
(fig. 246).

Derudover genereres en tilsvarende post i procesprotokollen.

Fig. 246

109

7.   Problemløsninger
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7.3 Typiske problemer ved påfyldning/tømning
Problemer med påfyldning/tømning kan have forskellige årsager:
1. Utilstrækkelig reagenspåfyldningsmængde
	 •	 Kontrollér,	om	niveauet	 i	system-	og	vekselflaskerne	og	paraffinbeholderne	er	tilstræk-

keligt.

2. Utilstrækkeligt tryk eller vakuum
 Apparatet er ikke i stand til at frembringe et tilstrækkeligt vakuum (til en påfyldning) eller et 

tilstrækkeligt tryk (til en tømning).
	 •	 Kontrollér,	om	de	pågældende	system-	og	vekselflasker	er	sat	korrekt	ind.	
	 •	 Kontrollér,	om	alle	systemflasker	er	tilsluttet	rigtigt.
	 •	 Kontrollér,	om	der	er	dannet	smudsaflejringer	under	kammertætningen.

3. Luft- eller reagensledningerne er tilstoppede
 Tilstopninger i reagensledningerne forårsages oftest af paraffin- eller vævsrester. Hvis det 

ikke er muligt at tømme reagens i kammeret ud, må du forsøge at afhjælpe tilstopningen på 
følgende måde:

	 •	 Varm	kammeret	op	i	mindst	15	minutter,	 indtil	det	indeholdte	reagens	når	den	tilladte	
maksimumtemperatur.

	 •	 Når	den	tilladte	maksimumtemperatur	er	nået,	 skal	du	 forsøge	at	gennemføre	hhv.	en	
fyldning eller en tømning.

	 •	 Hvis	kammeret	er	tomt:
  Gennemfør et rengøringsprogram til kammerrengøring (se kap. 6.1). 

Hvis årsagerne ikke kan findes eller afhjælpes efter en af de ovennævnte me-
toder, skal du kontakte Leicas tekniske service, før du forsøger at afvikle flere 
programmer.
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7.4 Nødoplåsning

Advarsel!
Misbrug	af	nødoplåsningsfunktionen	og	ukorrekt	åbning	af	kammeret
Kvæstelser på hænder, arme og hoved ved åbning af kammeret og/eller kvæstelser på 
grund af reagenssprøjt!
•	 Brug kun den mekaniske nødoplåsningsfunktion, hvis standard-nødoplåsningen  

(se kap. 7.4.1) ikke fungerer, og du absolut skal bruge prøverne.
•	 Brug særligt beskyttelsestøj, handsker og beskyttelsesbriller.
•	 Hold fast i kammerets lukkegreb med den ene hånd.
•	 Sørg for, at ingen legemsdel befinder sig i kammerdækslets åbningsområde.
•	 Da kammeret kan være under tryk, skal lukkegrebet åbnes meget forsigtigt og 

 langsomt.

7.4.1 Elektrisk standard-nødoplåsning
Gå frem på følgende måde for at udløse den elektriske standard-nødoplåsning:
1. Afbryd apparatet fra elnettet ved at trække netstikket ud.
- Det interne batteri overtager energiforsyningen.
- Hvis reagenset i kammeret ikke er et sikkert reagens, pumpes det først ud af kammeret. 

 Derefter fyldes kammeret med et sikkert reagens.
2. Vent, til oplåsningssymbolet (fig. 247) lyser.
Lyser oplåsningssymbolet ikke efter maks. 5 minutter, er en mekanisk nødoplåsning påkrævet  
(se følgende afsnit).

Fig. 247
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7.4.2	 Mekanisk	nødoplåsning
Generelle anvisninger
Brug kun den mekaniske nødoplåsningsfunktion, hvis standard-nødoplåsningen (se kap. 7.4.1) 
ikke fungerer, og du ubetinget skal have adgang til prøverne.

Før nødoplåsning skal du læse kap. 4.4.1 for at finde ud af, hvilken variant af låg 
til kammeret dit instrument har.

Fremgangsmåde for instrumenter med variant 2 af låg til kammer

Efter aktivering af den mekaniske nødoplåsning er det ikke længere muligt at 
arbejde med instrumentet!

Følg disse trin for at udløse den mekaniske nødoplåsning:
1. Prik hul på pakningen (2,fig. 248) med unbrakonøglen (1, fig. 248, medfølger som standard 

ved levering), og skub skyderen bag pakningen nedad.
- Den manuelle oplåsning af kammeret udløses.
2. Tag solidt fat i kammerets lukkegreb med hånden (fig. 249). Eftersom kammeret kan være 

under tryk, skal du åbne lukkegrebet meget forsigtigt og langsomt.
3. Kontakt straks en autoriseret Leica-servicetekniker, og informer denne person om den meka-

niske aktivering af nødoplåsningen. Hvis du ikke gør dette, bortfalder enhver garanti.
4. Tag ikke instrumentet i brug igen, før kontrollen er udført.

Fremgangsmåde for instrumenter med variant 1 af låg til kammer
Følg disse trin for at udløse den mekaniske nødoplåsning:
1. Det sorte lukkegreb er sikret med en metalstift. I nødstilfælde skal du trykke metalstiften  

(43, fig. 250) helt ned ved hjælp af unbrakonøglen, som medfølger ved levering.
2. Træk derefter forsigtigt og langsomt grebet mod dig selv. Eftersom kammeret kan være under 

tryk, skal du åbne lukkegrebet meget forsigtigt og langsomt.
3. Kontakt straks en autoriseret Leica-servicetekniker, og informer denne person om den meka-

niske aktivering af nødoplåsningen. 
4. Tag ikke instrumentet i brug igen, før kontrollen er udført.

Fig. 249

Fig. 248

2 1

43

Fig. 250
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Kurveudtagningreb ....................................................................................................................................................... 14 0476 34713
Kassettekurv, komplet .................................................................................................................................................. 14 0476 34193
Kassettekurv, komplet, stor ........................................................................................................................................... 14 0476 34782
Vekselflaske med låg ..................................................................................................................................................... 14 0495 43542
Systemflaske, komplet .................................................................................................................................................. 14 0495 43329
Kondensatflaske, blå ..................................................................................................................................................... 14 0495 43537
Flangekit til forbindelse med ekstern udluftning .......................................................................................................... 14 0495 43827
Aktivkulfilter ................................................................................................................................................................. 14 0495 43860
Fyldnings-/tømningsslange .......................................................................................................................................... 14 0495 44794
Tømningsslange paraffin ............................................................................................................................................... 14 0495 46467
Paraffinbadskar ............................................................................................................................................................. 14 0495 45423
Paraffinskraber, plastik .................................................................................................................................................. 14 0476 35923
Molykote 111, fedt, 100 g ............................................................................................................................................. 14 0336 35460
Reservelåg til systemflasker .......................................................................................................................................... 14 0476 39720
O-ringe, 9.5x2,5 FKM, 9 stk. .......................................................................................................................................... 14 0253 45880
Reservelåg til vekselflasker ........................................................................................................................................... 14 0495 44976
Lågtætning, normal, 10 stk. .......................................................................................................................................... 14 0461 36136
Røreenhed .................................................................................................................................................................... 14 0495 46070
Sæt af selvklæbende etiketter til systemflasker ............................................................................................................ 14 0495 45261
Selvklæbende etiketter til vekselflasker ........................................................................................................................ 14 0495 45262
Filtersi, fin, komplet til kammeret ................................................................................................................................. 14 0495 45243
Låg til paraffinstation .................................................................................................................................................... 14 0495 44021
Si til paraffinstation ...................................................................................................................................................... 14 0495 43987
Opsamlingskar systemflaske-kabinet ........................................................................................................................... 14 0495 43593
Hulplade udtræk ........................................................................................................................................................... 14 0495 43602
Rumdeler udtræk, 2 stk. ................................................................................................................................................ 14 0495 43603
Rengøringsværktøj til prisme/niveaufølere ................................................................................................................... 14 0495 47955
Mikrofiberklud til prisme............................................................................................................................................... 14 0495 47736
Vedligeholdelsessæt ..................................................................................................................................................... 14 0495 48279

8.   Ekstra tilbehør
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9. Garanti og service

Ansvar for mangler

Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterer, at produktet, der er leveret i henhold til kontrakten, 
er blevet underkastet en omfattende kvalitetskontrol efter Leicas interne kontrolretningslinjer, og 
at produktet ikke er behæftet med fejl og mangler og har alle tilsikrede tekniske specifikationer 
og/eller aftalte egenskaber.
Hvad ansvaret for mangler omfatter, afhænger af indholdet i den indgåede aftale. Bindende er kun 
din lokale Leica-forhandlers garantibetingelser og/eller garantibetingelserne hos det selskab, hvor 
du har købt produktet, der er omfattet af kontrakten.

Serviceinformation

Henvend dig til din Leica-repræsentant eller den Leica-forhandler, hvor apparatet er købt, hvis du 
har brug for teknisk service eller reservedele.
Angiv i denne forbindelse følgende oplysninger om apparatet:

•	 Apparatets	modelbetegnelse	og	serienummer.
•	 Adressen,	hvor	apparatet	befinder	sig,	samt	en	kontaktperson.
•	 Årsagen	til,	at	der	er	rekvireret	service.
•	 Apparatets	leveringsdato.

Kassering og bortskaffelse

Apparatet eller dele af apparatet skal bortskaffes på en sådan måde, at de til enhver tid gældende 
lovmæssige bestemmelser overholdes.
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10.   Ibrugtagningsprotokol

Protokol over instruktion i specifikationer og betjening af ASP6025 Tissue Processor
Installation af samt instruktion og oplæring i vakuum-vævsprocessoren ASP6025,
med serienummer: ........................................... ,
er gennemført korrekt i følgende institut/klinik: sted, dato ................................................
Gennemført korrekt.

Hovedvægten ved installation, instruktion og oplæring har ligget på den fagmæssige betjening med særligt fokus på at undgå risici (laboratorie-
personale, vævsprøver, apparatets funktioner). 
Installation, instruktion og oplæring er udført ved vakuum-vævsprocessoren ASP6025 på grundlag af brugsanvisningen, med versionsnummer  
.................................... , af en (flere) uddannet(-ede) Leica-medarbejder(e)/produktspecialist(er).

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Leica-medarbejder(e)/produktspecialist(er), sted, dato

I instruktionen deltog den/de ansvarlige for apparatet og, hvis gældende, følgende yderligere personer i ovennævnte institut/klinik.

......................................................................
Ansvarlig(e) for apparatet, sted, dato

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Yderligere	instruerede	personer,	sted,	dato
Den undervisende Leica-medarbejder sender efter gennemført instal-
lation, instruktion og oplæring den udfyldte og underskrevne original 
af denne protokol til den vedkommende produktspecialist, SU.

Telefon:

Fax:

E-mail:

Institution og  
afdeling  
(fuldstændig):

Adresse  
(fuldstændig):
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11. Dekontamineringsbekræftelse

Alle produkter, der returneres til Leica Biosystems eller skal have udført vedligeholdelses på stedet, skal være behørigt rengjort og 
dekontamineret. Du kan finde en passende skabelon med dekontamineringsbekræftelse på vores website www.LeicaBiosystems.
com i produktmenuen. Denne skabelon skal anvendes i forbindelse med indsamling af alle nødvendige data.

Når du returnerer et produkt, skal der vedlægges en kopi af den udfyldte og underskrevne bekræftelse. Alternativt kan disse op-
lysninger afleveres til serviceteknikeren. Afsenderen er ansvarlig for produkter, der returneres uden denne bekræftelse, eller hvis 
bekræftelsen er ufuldstændig. Returnerede produkter, som virksomheden anser for at være en potentiel kilde til fare, sendes tilbage 
til afsenderen for dennes regning og risiko.





www.LeicaBiosystems.com

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
D- 69226 Nussloch

Telefon: +49 6224 - 143 0
Telefax: +49 6224 - 143 268
Internet: http://www.LeicaBiosystems.com
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