
 

Σύστημα PCR πραγματικού χρόνου AriaDx
Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Όργανο PCR K8930A AriaDx πραγματικού χρόνου 
Για in vitro διαγνωστική χρήση
Αυτός ο οδηγός γρήγορης αναφοράς συνοψίζει τις διαδικασίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του συστήματος PCR πραγματικού 
χρόνου AriaDx, καθώς και για την εκτέλεση πειραμάτων στο σύστημα. Οι πλήρεις οδηγοί ρύθμισης και χρήσης διατίθενται στη σελίδα 
προϊόντων AriaDx στον ιστότοπο Agilent.

Προβλεπόμενη 
χρήση

Το όργανο PCR πραγματικού χρόνου AriaDx είναι ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα ενίσχυσης μέσω 
ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), ανίχνευσης και ανάλυσης δεδομένων για δείγματα 
νουκλεϊκών οξέων. 

Το όργανο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από χειριστές που έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε 
εργαστηριακές τεχνικές και διαδικασίες.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επικύρωση των αναλύσεων και τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές 
απαιτήσεις που διέπουν τις σχετικές διαδικασίες και χρήσεις του οργάνου.

Επισήμανση Κάθε εργαστήριο πρέπει να επικυρώνει τις δικές του αναλύσεις για χρήση στο σύστημα PCR πραγματικού 
χρόνου AriaDx. Οι αναλύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μάρτυρες που έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση 
ασυνεπειών στην απόδοση του οργάνου εξαιτίας, για παράδειγμα, μεταβολών στην απόδοση των οπτικών 
συστημάτων ή την ομοιομορφία του θερμαντικού μπλοκ.

Λόγω της σχεδίασης του οπτικού συστήματος του συστήματος PCR πραγματικού χρόνου AriaDx, η Agilent 
συνιστά την εκτέλεση επαλήθευσης συστήματος, με θετικές και αρνητικές αντιδράσεις ελέγχου σε κάθε σειρά της 
πλάκας (ή των σωληναρίων σε σειρές) για όλες τις οπτικές μονάδες, πριν από την αρχική χρήση. 

Παρεχόμενα υλικά

Πριν ξεκινήσετε
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Το όργανο AriaDx, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και η αφίσα εγκατάστασης του AriaDx περιέχονται στο ίδιο 
κιβώτιο αποστολής. Το καλώδιο τροφοδοσίας και τα οπτικά συστήματα αποστέλλονται το καθένα στη δική του 
συσκευασία.

Προφυλάξεις 
ασφάλειας

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εύκολη και αξιόπιστη λειτουργία και βάσει αποδεκτών προτύπων ασφάλειας. 
Η χρήση του δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο εφόσον ο χειρισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που 
περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Ωστόσο, η εσφαλμένη λειτουργία ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον 
εξοπλισμό ή να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία. Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις 
παρακάτω προφυλάξεις ασφάλειας πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο. Όλοι οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν και 
να κατανοήσουν τον οδηγό ρύθμισης και χρήσης, και να χειρίζονται τη μονάδα μόνο σύμφωνα με τις 
παρεχόμενες οδηγίες. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των οδηγιών, η προστασία που παρέχει το όργανο 
μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.

Ασφάλεια ηλεκτρικών συνδέσεων

Θα πρέπει να ακολουθούνται οι τυπικές προφυλάξεις ασφάλειας που ισχύουν για τις ηλεκτρικές συνδέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής:

•Το όργανο θα πρέπει να τοποθετείται πάντα σε τοποθεσία όπου, εάν καταστεί απαραίτητο, η παροχή ρεύματος 
μπορεί να αποσυνδεθεί αμέσως.

•Πρέπει να παρέχεται η σωστή τάση (100–240 VAC) πριν ενεργοποιήσετε το όργανο για πρώτη φορά.

•Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με γείωση. Το όργανο δεν πρέπει να λειτουργεί συνδεδεμένο σε πρίζα 
χωρίς σύνδεση γείωσης.

•Μην αγγίζετε τους διακόπτες ή τις πρίζες με βρεγμένα χέρια.

•Απενεργοποιείτε το όργανο πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

•Αποσυνδέετε το όργανο από την πρίζα πριν καθαρίσετε τυχόν υγρά από διαρροή και πριν πραγματοποιήσετε 
εργασίες σέρβις σε ηλεκτρικά ή εσωτερικά στοιχεία του οργάνου.

•Μην συνδέσετε το όργανο στο ίδιο πολύπριζο με άλλες συσκευές που αντλούν υψηλή ισχύ (π.χ. καταψύκτες 
και φυγόκεντρους).

•Μην επισκευάζετε τα ηλεκτρικά στοιχεία, εκτός εάν έχετε λάβει σχετική εκπαίδευση.

Υγρά και αντιδραστήρια

•Γεμίζετε τα δοχεία αντίδρασης εκτός του οργάνου, για να μην διεισδύσουν υγρά στο όργανο.

•Μην αναλύετε ή επωάζετε εκρηκτικές, εύφλεκτες και αντιδραστικές ουσίες στο όργανο.

•Πρέπει να τηρείτε τους σχετικούς κανονισμούς ασφάλειας όταν χειρίζεστε παθογόνο υλικό, ραδιενεργές ουσίες 
ή άλλες ουσίες που είναι επικίνδυνες για την υγεία.

•Μην εμβυθίζετε το όργανο σε υγρά.

Κίνδυνος εγκαυμάτων

•Μην αγγίζετε το θερμαντικό μπλοκ, την εσωτερική πλευρά του θερμού καπακιού και τα δοχεία αντίδρασης.  
Η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές αυξάνεται γρήγορα άνω των 50°C. Διατηρείτε το θερμό καπάκι κλειστό 
μέχρι η θερμοκρασία να μειωθεί στους 30°C ή χαμηλότερα.

•Μην χρησιμοποιείτε υλικά (πλάκες, σφραγίσεις, αλουμινόφυλλα, επιθέματα) που δεν είναι επαρκώς 
θερμοσταθερά (έως 120°C).

Περιβάλλον λειτουργίας

•Τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής πρέπει να παραμένουν ελεύθερα, για να είναι δυνατός ο αερισμός ανά 
πάσα στιγμή. Αφήνετε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερου χώρου γύρω από το όργανο.

•Διατηρείτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 20°C και 30°C, με επίπεδα υγρασίας μεταξύ 20% και 80%, 
χωρίς συμπύκνωση.

•Μην χρησιμοποιείτε το όργανο σε επικίνδυνο και ενδεχομένως εκρηκτικό περιβάλλον.

•Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη θύρα του οργάνου όταν το όργανο εκτελεί κάποιο πείραμα.

Καλώδιο τροφοδοσίας 1

Οπτικά συστήματα Έως 6 οπτικά συστήματα, όπως έχουν επιλεγεί 
από τον χρήστη

Παρεχόμενα υλικά με p/n K8930AA, Πακέτο AriaDx PCR πραγματικού 
χρόνου
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Ονομαστικές τιμές εξοπλισμού

•Βαθμός ρύπανσης 2

•Κατηγορία εγκατάστασης II

•Υψόμετρο 2.000 m

•Υγρασία 20 έως 80%, χωρίς συμπύκνωση

•Ηλεκτρική τροφοδοσία 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1.100 VA

•Θερμοκρασία 20°C έως 30°C

•Για χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο

Ηλεκτροστατική εκκένωση

Το όργανο είναι ευαίσθητο στον στατικό ηλεκτρισμό. Οι ηλεκτροστατικές εκκενώσεις άνω των 8.000 V μπορεί να 
επηρεάσουν την κανονική λειτουργία των θυρών USB στο όργανο. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης 
κατά τον χειρισμό όταν εργάζεστε σε περιβάλλοντα με υψηλά φορτία στατικού ηλεκτρισμού. Να φοράτε 
περικάρπιο γείωσης και να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης από τον στατικό ηλεκτρισμό πριν έρθετε σε επαφή με 
τη συσκευή σε περιβάλλοντα με υψηλά φορτία στατικού ηλεκτρισμού. ESD STM5.1-1998, Κατηγορία 3B.

Το σύστημα PCR πραγματικού χρόνου AriaDx συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 61326-2-6 που διέπει την 
ηλεκτρομαγνητική συμμόρφωση για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό διάγνωσης in vitro (IVD). Αυτός ο εξοπλισμός 
έχει σχεδιαστεί και έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο CISPR 11, Κατηγορία A. Σε ένα οικιακό 
περιβάλλον, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να 
λάβετε μέτρα για τον περιορισμό των παρεμβολών. Συνιστάται, επομένως, να επιλέγετε ένα κατάλληλο 
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον για το όργανο AriaDx πριν από τη χρήση.

Σύμβολα ασφάλειας

Στο όργανο ενδέχεται να υπάρχουν τα σύμβολα ασφάλειας/ηλεκτρικής ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω.
 
Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Προσοχή

Προσοχή, θερμές επιφάνειες

Επιλογή τοποθεσίας Βρείτε μια στέρεη, επίπεδη, καθαρή επιφάνεια για να τοποθετήσετε το όργανο. Βεβαιωθείτε ότι:

•Το όργανο μπορεί να σταθεί απόλυτα σταθερά.

•Τα πίσω ανοίγματα αερισμού δεν καλύπτονται.

•Το όργανο απέχει τουλάχιστον 10 cm (περίπου 4 ίντσες) από τον τοίχο ή άλλο όργανο που βρίσκεται εγγύς. 

•Το όργανο δεν βρίσκεται κοντά σε πιθανή πηγή κραδασμών.

•Η θερμοκρασία (φυσιολογική περιβάλλοντος) είναι μεταξύ 20°C και 30°C, με επίπεδα υγρασίας μεταξύ 20% 
και 80% χωρίς συμπύκνωση.

•Η ατμόσφαιρα δεν ενέχει κίνδυνο έκρηξης.

Αποσυσκευασία 
των κιβωτίων 

αποστολής

Το όργανο AriaDx αποστέλλεται σε δύο ξεχωριστά κιβώτια. Το μικρό κιβώτιο περιέχει το καλώδιο τροφοδοσίας. 
Το μεγάλο κιβώτιο περιέχει το όργανο και τον δίσκο παρελκομένων. Τυχόν οπτικά συστήματα που παραγγείλατε 
με το όργανο περιέχονται σε ξεχωριστές συσκευασίες και αποστέλλονται ξεχωριστά στο δικό τους κουτί. 

1 Ανοίξτε το μικρό κιβώτιο που περιέχει το καλώδιο τροφοδοσίας. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το 
κιβώτιο και αφήστε το προσωρινά στην άκρη.

2 Βεβαιωθείτε ότι το μεγάλο κιβώτιο βρίσκεται σε όρθια θέση και, έπειτα, κόψτε τις τέσσερις πλαστικές ταινίες 
που το συγκρατούν.

Εγκατάσταση και ρύθμιση του οργάνου AriaDx
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3 Ανοίξτε τα επάνω πτερύγια του μεγάλου κιβωτίου. Εντός του κιβωτίου υπάρχει ένας δίσκος παρελκομένων 
που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και την αφίσα εγκατάστασης.

4 Αφαιρέστε τον δίσκο παρελκομένων. Αφαιρέστε την αφίσα εγκατάστασης από τον δίσκο παρελκομένων και 
χρησιμοποιήστε την για να εκτελέσετε τα υπόλοιπα βήματα της διαδικασίας αποσυσκευασίας.

5 Βγάλτε το αφρώδες στήριγμα που εφαρμόζει στο άνω τμήμα του οργάνου εντός του κιβωτίου αποστολής.

6 Πιάστε τη λαβή σε κάθε πλευρά του κιβωτίου αποστολής και ανασηκώστε το για να αφαιρέσετε το περίβλημα 
του κουτιού που περιβάλλει το όργανο. Το όργανο εδράζεται στη βάση του κιβωτίου αποστολής.

7 Αφαιρέστε το πλαστικό περιτύλιγμα από το όργανο.

8 Ανασηκώστε το όργανο και βγάλτε το από τη βάση του κιβωτίου, έπειτα ακουμπήστε το στην επιλεγμένη θέση. 
Η Agilent συνιστά η μετακίνηση του οργάνου να εκτελείται από δύο άτομα.

Εγκατάσταση 
οπτικών 

συστημάτων

1 Ανοίξτε τη θύρα του οργάνου, ανασηκώνοντας τη λαβή που βρίσκεται στο επάνω μέρος του οργάνου. 
Τραβήξτε τη θύρα τέρμα επάνω και προς τα πίσω. 

2 Αφαιρέστε το αφρώδες υλικό και έπειτα τη χαρτονένια λωρίδα που περιβάλλει τη διάταξη του θερμαντικού 
μπλοκ. Ο φορέας του περιβλήματος των οπτικών συστημάτων βρίσκεται στα αριστερά της διάταξης του 
θερμαντικού μπλοκ.

3 Σύρετε τον φορέα του περιβλήματος των οπτικών συστημάτων προς τα δεξιά μέχρι να στοιχιστεί στο κέντρο 
του ανοίγματος της θύρας του οργάνου. Χρησιμοποιήστε την εγκοπή στο επάνω μέρος του φορέα για να 
διευκολύνετε την ολίσθηση.

4 Ανοίξτε το καπάκι του φορέα του περιβλήματος των οπτικών συστημάτων.

a Με τον αντίχειρα και τον δείκτη, πιάστε τα δύο κομμάτια πλαστικού στην εγκοπή που βρίσκεται στο επάνω 
μέρος του φορέα.

b Σπρώξτε το καπάκι τέρμα πίσω για να αποκαλυφθούν οι έξι υποδοχές οπτικών συστημάτων.

5 Ανοίξτε τα κουτιά που περιέχουν τα οπτικά συστήματα. Αφαιρέστε το επάνω κομμάτι αφρώδους υλικού από 
κάθε κουτί και έπειτα αφαιρέστε την πλαστική θήκη που περιέχει το οπτικό σύστημα.

6 Εγκαταστήστε τα οπτικά συστήματα.

a Ανοίξτε την πλαστική θήκη και βγάλτε το οπτικό σύστημα. 

b Ξεκολλήστε την πλαστική μεμβράνη από την άκρη του οπτικού συστήματος. Αφού αφαιρέσετε τη 
μεμβράνη, μην αγγίξετε την εκτεθειμένη άκρη.

c Τοποθετήστε το οπτικό σύστημα σε μια διαθέσιμη υποδοχή στο περίβλημα των οπτικών συστημάτων. Το 
οπτικό σύστημα είναι σωστά προσανατολισμένο όταν η ετικέτα είναι στραμμένη προς τα επάνω και το 
λογότυπο της Agilent βρίσκεται εγγύτερα στο μπροστινό μέρος του οργάνου.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εγκαθιστάτε λιγότερα από έξι οπτικά συστήματα, διασφαλίστε ότι οι κενές υποδοχές 
βρίσκονται τέρμα αριστερά στο περίβλημα.

7 Κατεβάστε το καπάκι στο περίβλημα των οπτικών συστημάτων μέχρι να κλείσει με έναν χαρακτηριστικό ήχο. 
Όταν ενεργοποιήσετε το όργανο για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να βαθμονομήσετε το υπόβαθρο για τα 
οπτικά συστήματα. 

Καθαρισμός του 
θερμαντικού μπλοκ

Με τη θύρα του οργάνου ακόμα ανοιχτή, καθαρίστε τις εξωτερικές και τις εσωτερικές επιφάνειες του 
θερμαντικού μπλοκ.

1 Ανασηκώστε το καπάκι του θερμαντικού μπλοκ τραβώντας προς τα εμπρός τη λαβή του καπακιού και έπειτα 
ανασηκώνοντας το καπάκι και απομακρύνοντάς το από το θερμαντικό μπλοκ.

2 Χρησιμοποιώντας ένα δοχείο εκνέφωσης πεπιεσμένου αέρα, καθαρίστε τα βοθρία του θερμαντικού μπλοκ. 
Κρατήστε το δοχείο σε απόσταση 8–10 cm από το θερμαντικό μπλοκ, ενώ πραγματοποιείτε την εκνέφωση.

3 Βρέξτε ελαφρά ένα πανί καθαρισμού χωρίς χνούδι με απιονισμένο H20 και καθαρίστε απαλά με καθοδικές 
κινήσεις το θερμαντικό μπλοκ και το κάτω μέρος του καπακιού. Στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι του 
θερμαντικού μπλοκ και καθαρίστε με καθοδικές κινήσεις το επάνω μέρος του καπακιού.

4 Κλείστε τη θύρα του οργάνου.

Σύνδεση του 
καλωδίου 

τροφοδοσίας και 
συσκευών USB

1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οργάνου. 
Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου σε γειωμένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Για πληροφορίες 
σχετικά με τις απαιτήσεις για την ηλεκτρική ασφάλεια, βλ. «Προφυλάξεις ασφάλειας» στη σελίδα 2.

2 Συνδέστε το καλώδιο USB του πληκτρολογίου ή/και του ποντικιού σε μια θύρα USB, στο μπροστινό ή στο 
πίσω μέρος του οργάνου.

Σύνδεση σε 
υπολογιστή ή δίκτυο

Συνδέστε το όργανο σε έναν υπολογιστή, είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου. Εάν δεν συνδέσετε το όργανο σε 
υπολογιστή, πρέπει να μεταφέρετε τα πειραματικά δεδομένα μετά την ανάλυση αντιγράφοντάς τα από το όργανο 
σε μια μονάδα USB (μορφής FAT) και, έπειτα, από τη μονάδα USB στον υπολογιστή σας.
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Η χρήση του λογισμικού Aria PC για απομακρυσμένη σύνδεση σε όργανο AriaDx (μέσω δικτύου ή απευθείας 
σύνδεσης υπολογιστή), απαιτεί αξιόπιστο δίκτυο και σωστή ρύθμιση του οργάνου AriaDx κατά την εγκατάσταση. 
Συνεργαστείτε στενά με τον διαχειριστή IT για να διασφαλίσετε ότι η διαμόρφωση του δικτύου σας έχει 
πραγματοποιηθεί σωστά. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία μη σταθερού δικτύου, αποφύγετε τη χρήση 
απομακρυσμένης σύνδεσης έως ότου επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του δικτύου από τον διαχειριστή IT. 
Επιβεβαιώνετε τη σταθερότητα της σύνδεσης δικτύου κάθε φορά που το όργανο AriaDx μετακινείται σε νέα θέση, 
του εκχωρείται νέα διεύθυνση IP ή το δίκτυο αντιμετωπίζει διακοπή ρεύματος.

Τα συμπτώματα κακής σύνδεσης δικτύου μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.

•Διεύθυνση IP που εκχωρείται από το ίδιο το όργανο AriaDx με μορφή 169.254.x.y

•Δυσκολία σύνδεσης σε όργανο AriaDx

•Απώλεια της σύνδεσης με προηγουμένως συνδεδεμένο όργανο, λήξη περιόδων σύνδεσης ή παρόμοια 
σφάλματα σύνδεσης

Για να συνδέσετε το όργανο σε δίκτυο:

1 Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet που βρίσκεται στο πίσω μέρος του 
οργάνου. Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό καλώδιο Ethernet Cat 6 τύπου straight.

2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια θύρα δικτύου.

3 Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στο όργανο AriaDx δεν έχει μορφή 169.254.x.y. Μια 
διεύθυνση IP αυτής της μορφής είναι ενδεικτική της κακής σύνδεσης δικτύου.

Για να συνδέσετε το όργανο απευθείας σε υπολογιστή:

1 Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet που βρίσκεται στο πίσω μέρος του 
οργάνου. Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό καλώδιο Ethernet Cat 6 τύπου straight.

2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον υπολογιστή.

3 Αφού ενεργοποιήσετε το όργανο AriaDx, ρυθμίστε μια στατική διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και την 
προεπιλεγμένη πύλη για το όργανο, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω οδηγίες. (Για να προβάλετε τη 
διεύθυνση IP, πατήστε το εικονίδιο δικτύου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης αφής.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το όργανο, σας ζητείται να βαθμονομήσετε το υπόβαθρο για 
τα οπτικά συστήματα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη βαθμονόμηση, ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης 
και χρήσης του συστήματος PCR πραγματικού χρόνου AriaDx. Μόλις ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, 
μπορείτε να συνεχίσετε με τις παρακάτω οδηγίες.

a Στην Αρχική οθόνη της οθόνης αφής του AriaDx, πατήστε Settings (Ρυθμίσεις).

b Κατόπιν, πατήστε Connection Settings (Ρυθμίσεις σύνδεσης). Εάν δείτε ένα μήνυμα σφάλματος ότι δεν 
έχει εντοπιστεί σύνδεση δικτύου, πατήστε OK για να κλείσετε το μήνυμα σφάλματος.

c Στην οθόνη Connection Settings (Ρυθμίσεις σύνδεσης), επιλέξτε Use Manual Configuration (Χρήση μη 
αυτόματης διαμόρφωσης)

d Στα πεδία IP Address (Διεύθυνση IP), Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου) και Default Gateway 
(Προεπιλεγμένη πύλη), καταχωρίστε τις τιμές που εμφανίζονται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης. 
Πατήστε OK.

4 Στον υπολογιστή, ρυθμίστε μια στατική διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, και την προεπιλεγμένη πύλη, 
σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

a Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου για Windows.

b Στο στοιχείο Network and Internet (Δίκτυο και Internet), κάντε κλικ στο στοιχείο View network status 
and tasks (Προβολή κατάστασης δικτύου και εργασιών). Ανοίγει το παράθυρο Network and Sharing 
Center (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης) και εμφανίζει τις τρέχουσες συνδέσεις δικτύου

c Για το δίκτυο τομέα, κάντε κλικ στο στοιχείο Local Area Connection (Τοπική σύνδεση). Ανοίγει το 
παράθυρο διαλόγου Local Area Connection Status (Κατάσταση σύνδεσης τοπικού δικτύου).

d Στο παράθυρο διαλόγου Local Area Connection Status (Κατάσταση σύνδεσης τοπικού δικτύου), κάντε 
κλικ στην επιλογή Properties (Ιδιότητες). Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Local Area Connection 
Properties (Ιδιότητες σύνδεσης τοπικού δικτύου).
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e Στη λίστα στοιχείων της ενότητας This connection uses the following items (Αυτή η λίστα χρησιμοποιεί 
τα εξής στοιχεία), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) [Πρωτόκολλο 
Internet Έκδοση 4 (TCP/IPv4)]. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 
Properties [Ιδιότητες πρωτοκόλλου Internet Έκδοση 4 (TCP/IPv4)]. 

f Στην καρτέλα General (Γενικά) του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε Use the following IP address (Χρήση 
της παρακάτω διεύθυνσης IP) και ρυθμίστε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και την προεπιλεγμένη 
πύλη, εισάγοντας τις τιμές που εμφανίζονται παρακάτω. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο 
διαλόγου.

Ελάχιστες απαιτήσεις Πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό Aria, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
πρέπει να πληροί ο υπολογιστής, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση του λογισμικού. 

* Στη σελίδα προϊόντων AriaDX στον ιστότοπο Agilent περιλαμβάνονται τα προγράμματα εγκατάστασης για τα Microsoft .NET Framework 4.0 και 
Microsoft SQL Server 2012. Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση αυτών των εφαρμογών, ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης και χρήσης του συστήματος 
PCR πραγματικού χρόνου AriaDx. Αν δεν διαθέτετε τα απαραίτητα στοιχεία Microsoft Visual C++ 2010, τότε το πρόγραμμα εγκατάστασης του Aria θα τα 
εγκαταστήσει αυτόματα στον υπολογιστή σας όταν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού Aria.

Εγκατάσταση της 
τυπικής έκδοσης 

του λογισμικού Aria

Οι οδηγίες που παρέχονται εδώ αφορούν την εγκατάσταση της τυπική έκδοσης του λογισμικού Aria. Αν 
αγοράσατε την επιλογή λογισμικού Aria Electronic Tracking (ET) με χαρακτηριστικά συμβατά με το 21 CFR, 
Μέρος 11, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στον Οδηγό ρύθμισης και χρήσης 
του συστήματος PCR πραγματικού χρόνου AriaDx.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν συνδέσατε το όργανο απευθείας σε υπολογιστή, εγκαταστήστε το λογισμικό στον 
συγκεκριμένο υπολογιστή. Εάν συνδέσατε το όργανο σε δίκτυο, εγκαταστήστε το λογισμικό σε υπολογιστή που 
είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την τυπική έκδοση του λογισμικού Aria σε 
απεριόριστο αριθμό υπολογιστών.

1 Μεταβείτε στην σελίδα προϊόντων AriaDx στον ιστότοπο Agilent στη διεύθυνση 
www.agilent.com/genomics/AriaDx. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο λήψης του λογισμικού 
Aria, κάντε κλικ στο Download Software (Λήψη λογισμικού).

2 Κάντε κλικ στη σύνδεση για να λάβετε την τελευταία έκδοση του λογισμικού PCR πραγματικού χρόνου Aria. 
Αποθηκεύστε το πρόγραμμα εγκατάστασης στον υπολογιστή σας. Αν χρειάζεται, κάντε κλικ στις συνδέσεις για 
να λάβετε τα προγράμματα εγκατάστασης για τα Microsoft .NET Framework 4.0 και Microsoft SQL Server 
2012.

3 Εκκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης του λογισμικού Aria.

4 Ανοίξτε τον υποφάκελο Aria PC Software Installer. Σε αυτόν τον υποφάκελο, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο με 
τίτλο Agilent Aria Software Setup Χ.Χ.exe (όπου Χ.Χ είναι η έκδοση λογισμικού). Θα εκκινηθεί ο οδηγός 
εγκατάστασης του λογισμικού. Μετά τη διαδικασία εξαγωγής των αρχείων, ο οδηγός ανοίγει το παράθυρο 
υποδοχής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος ότι πρέπει να εγκατασταθεί το Microsoft .NET 
Framework 4.0, ακυρώστε την εγκατάσταση του λογισμικού Aria και εγκαταστήστε πρώτα το Microsoft .NET 
Framework 4.0. Στον ιστότοπο λήψης του λογισμικού Aria περιλαμβάνεται ένα πρόγραμμα εγκατάστασης 
για το Microsoft .NET Framework 4.0.

Εγκατάσταση του λογισμικού Aria

Λειτουργικό σύστημα Windows 10 – με τοπική μορφή ορισμένη σε αγγλικά (Η.Π.Α.)

Υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές Συστήματα ×64 (64 bit) υποστηριζόμενα σε Windows 10

Προγράμματα* Microsoft .NET Framework 4.0
Στοιχεία χρόνου εκτέλεσης του Microsoft Visual C++ 2010 Libraries
Microsoft SQL Server 2012 [απαιτείται μόνο για την έκδοση Electronic Tracking (ηλεκτρονική 
παρακολούθηση) του λογισμικού]

Επεξεργαστής ∆ιπύρηνος επεξεργαστής 2 GHz

Μνήμη εργασίας (RAM) 2 GB (συνιστάται μεγαλύτερη) 

Χώρος στον σκληρό δίσκο 40 GB

Ανάλυση οθόνης 1.024 × 768 (συνιστάται 1.280 × 1.024)
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5 Στο παράθυρο υποδοχής, κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση. Ανοίγει το 
παράθυρο License Agreement (Άδεια χρήσης).

6 Αν αποδέχεστε τους όρους της άδειας χρήσης, επιλέξτε I agree to the terms in the license agreement 
(Συμφωνώ με τους όρους της άδειας χρήσης) και κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). Ανοίγει το παράθυρο 
Application Mode (Λειτουργία εφαρμογής).

7 Στο παράθυρο Application Mode (Λειτουργία εφαρμογής), επιλέξτε AriaDx και κάντε κλικ στο Next 
(Επόμενο). Ανοίγει το παράθυρο Setup Type (Τύπος εγκατάστασης). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία AriaDx του λογισμικού είναι μόνο συμβατή με το όργανο AriaDx. Η λειτουργία 
AriaMx του λογισμικού είναι μόνο συμβατή με το όργανο AriaMx.

8 Στο παράθυρο Setup Type (Τύπος εγκατάστασης), επιλέξτε Standard (Τυπική) και κάντε κλικ στο Next 
(Επόμενο). Ανοίγει το παράθυρο Destination Folder (Φάκελος προορισμού).

9 Ορίστε έναν φάκελο για τα αρχεία του λογισμικού. Ο προεπιλεγμένος φάκελος βρίσκεται στη διαδρομή C:\
Program Files (x86)\Agilent\Agilent Aria.

•Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό στον προεπιλεγμένο φάκελο, κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για 
να συνεχίσετε. 

•Αν θέλετε να ορίσετε άλλον φάκελο, κάντε κλικ στην επιλογή Change (Αλλαγή) στο παράθυρο Destination 
Folder (Φάκελος προορισμού). Από το παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, πραγματοποιήστε αναζήτηση του 
επιθυμητού φακέλου, επιλέξτε τον φάκελο και κάντε κλικ στο Open (Άνοιγμα). Στη συνέχεια, στο παράθυρο 
Destination Folder (Φάκελος προορισμού), κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε.

Ανοίγει το παράθυρο Ready to Install (Έτοιμο για εγκατάσταση).

10 Κάντε κλικ στην επιλογή Install (Εγκατάσταση). Ο οδηγός εγκαθιστά το λογισμικό Aria στον φάκελο που έχει 
οριστεί στο βήμα 9. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ανοίγει το παράθυρο InstallShield Wizard 
Completed (Ο οδηγός InstallShield ολοκληρώθηκε).

11 Κάντε κλικ στην επιλογή Finish (Τέλος) για να κλείσετε τον οδηγό εγκατάστασης του λογισμικού.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το λογισμικό είναι έτοιμο για εκκίνηση. Για να εκκινήσετε το λογισμικό Aria 
από το μενού Start (Έναρξη), κάντε κλικ στην επιλογή All Programs (Όλα τα προγράμματα) > Agilent > 
Agilent Aria > Agilent Aria Χ.Χ (όπου Χ.Χ είναι η έκδοση λογισμικού). Το λογισμικό ανοίγει με την οθόνη 
Getting Started (Έναρξη).

Επαλήθευση 
απόδοσης

Πριν από την εκτέλεση της πρώτης σας ανάλυσης στο Σύστημα PCR πραγματικού χρόνου AriaDx, η Agilent 
συνιστά να εκτελέσετε μια επαλήθευση συστήματος για την απόδοση του οργάνου και όλων των χρωστικών που 
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε στις αναλύσεις σας.

Για την επαλήθευση συστήματος, εκτελέστε ένα πείραμα χρησιμοποιώντας μια πλάκα PCR 96 βοθρίων (ή σετ 
σωληναρίων PCR) που περιέχει αντιδράσεις θετικού ελέγχου σε μια στήλη και αντιδράσεις αρνητικού ελέγχου 
σε μια άλλη, σε όλες τις σειρές της πλάκας που χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα ίδια 
αντιδραστήρια και χρωστικές που θα χρησιμοποιηθούν στις αναλύσεις σας.

Η Agilent συνιστά να εκτελείτε αυτήν την επαλήθευση πριν από την πρώτη σας ανάλυση και μετά από 
οποιαδήποτε παρέμβαση στο όργανο AriaDx (όπως εργασίες προληπτικής συντήρησης, βαθμονόμηση μοτέρ και 
εγκατάσταση, αντικατάσταση ή επανατοποθέτηση οπτικής μονάδας).

Προετοιμασία 
δειγμάτων

Κατά την προετοιμασία των αντιδράσεων PCR, ακολουθείτε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες για τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στο όργανο μπορούν να τοποθετηθούν μεμονωμένα σωληνάρια PCR ή 
σωληνάρια σε σειρές ή μια πλάκα PCR 96 βοθρίων.

•Χρησιμοποιείτε μόνο θερμοσταθερά σωληνάρια και πλάκες PCR. Για τη λίστα των συνιστώμενων σωληναρίων 
και πλακών, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνιστώμενα πλαστικά υλικά» στη σελίδα 10 του ολοκληρωμένου Οδηγού 
ρύθμισης και χρήσης του AriaDx.

•Τοποθετήστε πώματα στα σωληνάρια πριν φορτώσετε τα δείγματα στο θερμαντικό μπλοκ.

•Περιδινήστε τα δείγματα για σύντομο χρονικό διάστημα σε μια φυγόκεντρο αμέσως πριν τα φορτώσετε στο 
θερμαντικό μπλοκ.

Προετοιμασία και εκτέλεση πειραμάτων
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Ρύθμιση 
παραμέτρων 
και εκτέλεση 
πειράματος 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της πλάκας και του θερμικού προφίλ για ένα πείραμα είτε μέσω  
του λογισμικού του οργάνου από την οθόνη αφής είτε μέσω του λογισμικού Aria από τον υπολογιστή σας.  
Οι παρακάτω οδηγίες περιλαμβάνουν τα βασικά βήματα που απαιτούνται, προκειμένου να ρυθμίσετε τις 
παραμέτρους ενός πειράματος και να ξεκινήσετε την εκτέλεση του πειράματος χρησιμοποιώντας το λογισμικό 
του οργάνου μέσω της οθόνης αφής. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων και 
την εκτέλεση πειραμάτων, ανατρέξτε στο σύστημα βοήθειας του λογισμικού υπολογιστή AriaDx.

1 (Προαιρετικά) Συνδεθείτε στο όργανο. Εάν συνδεθείτε στον προσωπικό λογαριασμό σας, θα μπορείτε να 
αποθηκεύσετε το πείραμα στον φάκελο χρήστη σας. Εάν συνδεθείτε ως Guest (επισκέπτης), πρέπει να 
αποθηκεύσετε το πείραμα στον φάκελο Guest.

2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε New Experiment (Νέο πείραμα). 
Ανοίγει η οθόνη Experiment Types (Τύποι πειραμάτων).

3 Δημιουργήστε ένα πείραμα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους.

•Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο πειράματος.  
Ανοίγει η οθόνη Plate Setup (Ρύθμιση παραμέτρων πλάκας).

•Πατήστε Open Template (Άνοιγμα προτύπου). Ανοίγει η οθόνη Template (Πρότυπο). Πατήστε σε ένα 
αρχείο προτύπου για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε Open (Άνοιγμα). (Τα μόνα αρχεία 
προτύπων που παρατίθενται είναι όσα είχαν αποθηκευθεί παλαιότερα στο όργανο.) 
Ανοίγει η οθόνη Plate Setup (Ρύθμιση παραμέτρων πλάκας). 

4 Στην οθόνη Plate Setup (Ρύθμιση παραμέτρων πλάκας), ρυθμίστε τις παραμέτρους των βοθρίων της πλάκας. 
Πατήστε στο εικονίδιο βοήθειας εάν χρειάζεστε βοήθεια για την οθόνη Plate Setup (Ρύθμιση παραμέτρων 
πλάκας).

5 Πατήστε στην καρτέλα Thermal Profile (Θερμικό προφίλ). 
Ανοίγει η οθόνη Thermal Profile (Θερμικό προφίλ).

6 Ρυθμίστε τις παραμέτρους του θερμικού προφίλ για το πείραμα. Πατήστε στο εικονίδιο βοήθειας εάν 
χρειάζεστε βοήθεια για την οθόνη Thermal Profile (Θερμικό προφίλ).

7 Φορτώστε τα δείγματα στο θερμαντικό μπλοκ.

a Ανοίξτε τη θύρα του οργάνου που καλύπτει τη διάταξη του θερμαντικού μπλοκ, ανασηκώνοντας τη λαβή 
που βρίσκεται στο επάνω μέρος του οργάνου. Τραβήξτε τη θύρα τέρμα επάνω και προς τα πίσω.

b Ανασηκώστε το θερμαινόμενο καπάκι τραβώντας προς τα εμπρός τη λαβή του καπακιού και έπειτα 
ανασηκώνοντας το καπάκι και απομακρύνοντάς το από το θερμαντικό μπλοκ. 

c Τοποθετήστε την πλάκα ή τα σωληνάρια στο μπλοκ και ελέγξτε ότι η θέση τους είναι σωστή. 

d Κλείστε το θερμαινόμενο καπάκι και πιέστε το προς τα πίσω, ώστε να ασφαλίσει στη θέση του.

e Κλείστε το θύρα του οργάνου, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της.

Κίνδυνος εγκαυμάτων: Το θερμαντικό μπλοκ, τα σωληνάρια δείγματος και οι πλάκες μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες 
έως και 100°C. Μην αγγίζετε μέχρι η θερμοκρασία να πέσει στους 30°C ή λιγότερο. 

8 Πατήστε Run Experiment (Εκτέλεση πειράματος) στην οθόνη Thermal Profile (Θερμικό προφίλ). Ανοίγει 
ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το πείραμα. Κάντε κλικ στο OK για να 
ανοίξει η οθόνη Save Experiment (Αποθήκευση πειράματος).

9 Επιλέξτε έναν φάκελο για το αρχείο πειράματος και πατήστε Save (Αποθήκευση).  
Ανοίγει η οθόνη Raw Data Plots (Διαγράμματα πρωτογενών δεδομένων), από την οποία μπορείτε να 
παρακολουθείτε την εξέλιξη της ανάλυσης.

Προβολή 
αποτελεσμάτων

Προβάλετε τα αποτελέσματα του πειράματος στο λογισμικό Aria που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. 
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προβολή των αποτελεσμάτων, ανατρέξτε στο σύστημα βοήθειας του 
λογισμικού.
Οδηγός γρήγορης αναφοράς για το AriaDx 8



 

Τεχνική υποστήριξη 

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό συμβεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και 
στην αρμόδια αρχή της χώρας όπου βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.
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