
 

AriaDx valós idejű PCR-rendszer
Gyorskalauz

K8930A AriaDx valós idejű PCR-készülék 
In vitro diagnosztikai használatra
Ez a gyorskalauz összefoglalja az AriaDx valós idejű PCR-rendszer üzembe helyezésével és beállításával, valamint a rendszeren 
futtatott vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásokat. A teljes Üzembehelyezési és felhasználói útmutató megtalálható az Agilent webhely 
AriaDx termékoldalán.

Rendeltetés Az AriaDx valós idejű PCR Dx készülék egy teljesen integrált kvantitatív PCR-amplifikációs, -detektálási és 
adatelemzési rendszer nukleinsavmintákhoz. 

A készüléket kizárólag olyan kezelők használhatják, akik képzésben részesültek a laboratóriumi technikákról 
és eljárásokról.

Az ügyfél felelős a vizsgálatok ellenőrzéséért, valamint az eljárásokra és a készülék használatára vonatkozó 
szabályozási követelményeknek való megfelelésért.

Megjegyzés Az egyes laboratóriumoknak saját maguknak kell ellenőrizniük az AriaDx valós idejű PCR-rendszeren végzett 
vizsgálatokat. A vizsgálatoknak magukban kell foglalniuk a készülék teljesítményében, például az optikai 
teljesítmény vagy a hőblokk egyenletességének változásai miatt jelentkező ingadozások észlelésére kidolgozott 
ellenőrzéseket.

Az AriaDx valós idejű PCR-rendszer optikai rendszerének kialakítása miatt az Agilent javasolja, hogy az első 
használat előtt végezze el a rendszer ellenőrzését pozitív és negatív kontrollreakciókkal a tálca minden során 
(vagy a csőfüzéreken) az összes optikai modul esetében. 

Mellékelt anyagok
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Az AriaDx készülék, a megfelelőségi tanúsítvány és az AriaDx üzembehelyezési poszter szállítása együtt, egy 
dobozban történik. A tápkábelt és az optikai modulokat a saját csomagolásukban szállítjuk.

Biztonsági előírások A termék kényelmes és megbízható üzemeltetésre lett kialakítva, és megfelel az elfogadott biztonsági 
szabványoknak. A jelen dokumentumban megadott utasításoknak megfelelő üzemeltetés mellett a termék 
használata semmilyen veszélyt nem jelent. A nem megfelelő üzemeltetés azonban károsíthatja a készüléket és 
veszélyeztetheti az egészséget. A készülék használata előtt fontos az alábbi biztonsági előírások elolvasása és 
megértése. Minden felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia az Üzembe helyezési és felhasználói útmutatót, 
és az egységet kizárólag a megadott utasításoknak megfelelően kell üzemeltetniük. Az utasítások figyelmen 
kívül hagyása esetén csökkenhet a készülék által nyújtott védelem mértéke.

Elektromos biztonság

Az elektromosságra vonatkozó általános biztonsági óvintézkedéseket kell alkalmazni, beleértve az alábbiakat:

•A készüléket mindig olyan helyre helyezze, ahol szükség esetén azonnal megszakítható a tápellátás.

•A készülék első alkalommal történő bekapcsolása előtt biztosítani kell a megfelelő működéshez szükséges 
feszültséget (100–240 V).

•Az eszközt földelt aljzathoz kell csatlakoztatni. Ne üzemeltesse a készüléket olyan fali aljzatról, amely nem 
földelt.

•Ne érintse meg nedves kézzel a kapcsolókat vagy az aljzatokat.

•Mielőtt kihúzná a tápkábelt, kapcsolja ki a készüléket.

•A jelentős mennyiségű kiömlött folyadékok feltisztítása, illetve az elektromos vagy belső alkatrészek 
szervizelése előtt húzza ki a készülék tápkábelét.

•Ne csatlakoztassa a készüléket olyan elosztóhoz, amelyhez más, nagy energiafogyasztású készülékeket 
(például hűtőszekrényt vagy centrifugát) csatlakoztatott.

•Az elektromos alkatrészek szervizelését csak megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti el.

Folyadékok és reagensek

•A reakcióedényeket a készüléken kívül töltse fel, hogy ne jusson folyadék a készülékbe.

•Soha ne keringtessen vagy inkubáljon a készülékben robbanékony, gyúlékony és reaktív anyagokat.

•Patogén, radioaktív vagy az egészségre káros más anyagok kezelése során tartsa be a vonatkozó biztonsági 
előírásokat.

•Ne merítse a készüléket semmilyen folyadékba.

Égésveszély

•Ne érintse meg a hőblokkot, a fűtött fedél belső oldalát és a reakcióedényeket. Ezek a részek gyorsan elérik 
az 50 °C feletti hőmérsékletet. Tartsa a fűtött fedelet zárva, amíg az le nem hűl 30 °C-os vagy alacsonyabb 
hőmérsékletre.

•Ne használjon olyan anyagokat (tálcákat, fedeleket, fóliákat, alátéteket) amelyek nem kellően hőállóak  
(120 °C-ig).

Üzemeltetési környezet

•A készülék szellőzőnyílásait mindig szabadon kell hagyni. A készülék körül hagyjon legalább 10 cm szabad 
helyet.

•Tartsa a környezeti hőmérsékletet 20 °C és 30 °C között, a nem kondenzálódó páratartalmat pedig 20% és 
80% között.

•Ne üzemeltesse a készüléket veszélyes vagy potenciálisan robbanásveszélyes környezetben.

•Ne kísérelje meg kinyitni a készülék ajtaját, amikor a készülék kísérletet futtat.

A berendezés műszaki adatai

•Környezetszennyezési fokozat: 2

•Üzembe helyezési kategória: II

•Tengerszint feletti magasság: 2000 m

Tápkábel 1

Optikai modulok A felhasználó által kiválasztott mennyiségű, 
legfeljebb 6 optikai modul

A K8930AA termékszámú AriaDx valós idejű PCR-csomaghoz mellékelt 
anyagok

Mennyiség
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•Páratartalom: 20–80%, nem kondenzálódó

•Tápellátás: 100–240 V, 50/60 Hz, 1100 VA

•Hőmérséklet: 20–30 °C

•Kizárólag beltéri használatra

Elektrosztatikus kisülés

A készülék érzékeny az elektrosztatikus kisülésekre. A 8000 V-ot meghaladó elektrosztatikus kisülések 
zavarhatják a készülék USB-portjainak normál működését. A magas elektrosztatikussági szintű 
környezetekben végzett munkák során kezelési óvintézkedéseket kell alkalmazni. Viseljen földelt 
csuklópántot, és tegyen egyéb, az antisztatikusságra irányuló óvintézkedéseket, mielőtt magas 
elektrosztatikussági szintű környezetekben megérintené a készüléket. ESD STM5.1-1998, 3B osztály.

Az AriaDx valós idejű PCR-rendszer megfelel az IEC 61326-2-6 szabvány az In vitro diagnosztikai gyógyászati 
készülékek elektromágneses megfelelőségére vonatkozó követelményeinek. A készüléket a CISPR 11 A 
osztályra vonatkozó követelményeknek megfelelően tervezték és tesztelték. Otthoni környezetben alkalmazva 
a készülék rádiófrekvenciás interferenciát okozhat, amely esetben intézkedéseket kell tenni az interferencia 
csökkentésére. Ezért javasoljuk, hogy a használat előtt válasszon az AriaDx készülék számára megfelelő 
elektromágneses környezetet.

Biztonsági szimbólumok

A készüléken az alábbi elektromos/biztonsági szimbólumok szerepelhetnek.
 
Bekapcsolás

Kikapcsolás

Vigyázat

Vigyázat, forró felületek

A hely kiválasztása Keressen a készülék számára egy szilárd, vízszintes, egyenletes felületet. Győződjön meg az alábbiakról:

•A készülék teljesen stabilan áll.

•A hátsó szellőzőnyílások nincsenek eltakarva.

•A készülék legalább 10 cm-re van a legközelebbi faltól vagy a szomszédos készüléktől. 

•A készülék nincs olyan tárgy közelében, amely rezgéseket kelthet.

•A (normál környezeti) hőmérséklet 20 °C és 30 °C között, a nem kondenzálódó páratartalom pedig 20% és 
80% között van.

•A légtér nem robbanásveszélyes.

A szállítódobozok 
kicsomagolása

Az AriaDx készüléket két különálló dobozban szállítjuk. A kisebb dobozban található a tápkábel. A nagy 
dobozban található a készülék és egy mappa. A készülékhez rendelt optikai modulokat külön-külön, a saját 
dobozukba csomagolva szállítjuk. 

1 Nyissa ki a tápkábelt tartalmazó kisebb szállítódobozt. Vegye ki a tápkábelt, és egyelőre tegye félre.

2 Győződjön meg arról, hogy a nagy szállítódoboznak a teteje van felül, majd vágja el a dobozt összetartó 
négy műanyag pántot.

3 Hajtsa ki a nagy doboz felső füleit. A dobozban található egy mappa, amely a megfelelőségi tanúsítványt és 
a telepítési posztert tartalmazza.

4 Vegye ki a mappát. Csomagolja ki a telepítési posztert a mappából, és kövesse annak utasításait a 
kicsomagolás hátralévő lépéseinek végrehajtásához.

5 Távolítsa el a szállítódobozból a készülék tetején található hungarocell betétet.

6 Fogja meg a szállítódoboz oldalain lévő fogókat, és felemelve távolítsa el a készüléket körülvevő dobozrészt. 
A készülék a szállítódoboz talapzatán helyezkedik el.

Az AriaDx készülék üzembe helyezése és beállítása
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7 Távolítsa el a készülékről a műanyag csomagolást.

8 Emelje fel a készüléket a szállítódoboz talapzatáról, és tegye a készüléket a kiválasztott helyre. Az Agilent 
javasolja, hogy készüléket két személy együtt emelje meg.

Az optikai modulok 
behelyezése

1 Nyissa ki a készülék ajtaját a készülék tetején található fogantyút megemelve. Emelje fel az ajtót, és hajtsa 
teljesen hátra. 

2 Távolítsa el a hungarocellt, majd távolítsa el a hőblokk egységet körülvevő kartonpapírt. Az optikai modult 
tartó ház a hőblokk egységtől balra található.

3 Csúsztassa el az optikai modult tartó házat jobbra, a készülékajtó nyílásának középpontjáig. A 
csúsztatáshoz használja a modultartó tetején lévő bemélyedést.

4 Nyissa fel az optikai modult tartó ház fedelét.

a A hüvelyk- és mutatóujjával nyomja össze a modultartó tetején lévő bemélyedésben található két 
műanyag nyelvet.

b Hajtsa teljesen hátra a fedelet, hogy láthatóvá váljon az optikai modulok elhelyezésére szolgáló hat 
rekesz.

5 Nyissa ki az optikai modulokat tartalmazó dobozokat. Távolítsa el a dobozokból a felső hungarocellt, majd 
vegye ki az optikai modult tartalmazó műanyag tasakot.

6 Telepítse az optikai modulokat.

a Nyissa ki a műanyag tasakot, és vegye ki az optikai modult. 

b Húzza le a műanyag fóliát az optikai modul pereméről. A fólia eltávolítása után ne érintse meg a modul 
szabaddá vált szélét.

c Helyezze be az optikai modult az optikai modult tartó ház szabad rekeszébe. Az optikai modul megfelelő 
helyzete az, amikor a címkével ellátott oldala felfelé néz, és az Agilent emblémája a készülék elejéhez van 
közelebb.  
MEGJEGYZÉS: Ha kevesebb mint hat optikai modult telepít, ügyeljen arra, hogy az üres rekeszek a ház 
bal oldalán legyenek.

7 Engedje le az optikai modult tartó ház fedelét, amíg az a helyére nem kattan. A készülék első alkalommal 
történő bekapcsolásakor a rendszer figyelmeztet az optikai modulok kalibrálására. 

A hőblokk tisztítása Hagyja nyitva a készülék ajtaját, és tisztítsa meg a hőblokk külső és belső felületeit.

1 Emelje fel a hőblokk fedelét úgy, hogy a fedél fogantyújánál fogva előre húzza, majd felemeli a fedelet a 
hőblokkról.

2 Sűrített levegőt tartalmazó spray használatával tisztítsa meg a hőblokk réseit. Tartsa a sprayt a hőblokktól 
8–10 cm távolságra, miközben lenyomja a szórófejet.

3 Nedvesítsen meg egy szöszmentes törlőkendőt desztillált vízzel (H2O), és óvatosan törölje le a hőblokkot és 
a fedél alját. Ezután zárja le a hőblokk fedelét, majd törölje át a fedél tetejét.

4 Csukja be a készülék ajtaját.

A tápkábel és az 
USB-eszközök 

csatlakoztatása

1 Dugja a tápkábelt a készülék hátoldalán található tápcsatlakozóba. Csatlakoztassa a kábel csatlakozóját egy 
váltóáramú hálózati aljzathoz. Az elektromos biztonsági előírásokkal kapcsolatos információkért lásd: 
„Biztonsági előírások” , oldalszám: 2.

2 Csatlakoztassa a billentyűzet és/vagy az egér USB-kábelét a készülék előlapján vagy hátoldalán található 
USB-portba.

Csatlakozás 
számítógéphez 

vagy hálózathoz

A készüléket közvetlenül vagy hálózaton keresztül is csatlakoztathatja a számítógéphez. Ha nem csatlakoztatja 
a készüléket számítógéphez, akkor a futtatás utáni kísérleti adatokat a készülékről egy USB-meghajtóra (FAT 
formátumú), majd az USB-meghajtóról a számítógépére kell másolnia.

Az Aria számítógépes szoftverrel távolról csatlakozhat az AriaDx készülékekhez (hálózaton vagy közvetlen 
számítógépes kapcsolaton keresztül). Ehhez megbízható hálózat szükséges, valamint megfelelően be kell 
állítani az AriaDx készüléket a telepítés során. A rendszergazdával szorosan együttműködve gondoskodjon 
róla, hogy a hálózati konfiguráció megfelelően legyen beállítva. Abban az esetben, ha a hálózat gyaníthatóan 
nem stabil, ne használja a távoli kapcsolatot, amíg a rendszergazda vissza nem igazolta, hogy a hálózat 
megbízható. Minden alkalommal, amikor az AriaDx készüléket új helyre mozgatják, a készülékhez új IP-címet 
rendelnek, vagy ha a hálózaton áramkimaradás volt, végezze el újra a hálózati kapcsolat stabilitásának 
ellenőrzését.

Az alábbiak utalhatnak gyenge hálózati kapcsolatra.

•Az AriaDx készülék önmagának kiosztott IP-címe a 169.254.x.y formátumot követi

•Problémák lépnek fel az AriaDx készülékhez való csatlakozás során

•Egy korábban csatlakoztatott készülékkel megszűnik a kapcsolat, kapcsolati időtúllépés vagy hasonló 
csatlakozási problémák
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A készülék csatlakoztatása a hálózathoz:

1 Csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét a készülék hátulján lévő Ethernet-porthoz. Szabványos 6. 
kategóriájú, egyenes bekötésű Ethernet-kábelt használjon.

2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy hálózati porthoz.

3 Győződjön meg róla, hogy az AriaDx készülék számára kiosztott IP-cím nem a 169.254.x.y formátumot 
követi. Az ilyen formátumú IP-cím gyenge hálózati kapcsolatra utal.

A készülék csatlakoztatása közvetlenül a számítógéphez:

1 Csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét a készülék hátulján lévő Ethernet-porthoz. Szabványos 6. 
kategóriájú, egyenes bekötésű Ethernet-kábelt használjon.

2 A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógéphez.

3 Az AriaDx készülék bekapcsolása után állítson be egy statikus IP-címet, egy alhálózati maszkot és egy 
alapértelmezett átjárót a készüléken az alábbi utasítások szerint. (Az IP-cím megtekintéséhez nyomja meg a 
hálózati ikont az érintőképernyő jobb alsó sarkában.)

MEGJEGYZÉS: A készülék első bekapcsolásakor a rendszer az optikai modul hátterének kalibrálására 
kéri. A kalibrációval kapcsolatos információkat az AriaDx valós idejű PCR-rendszer beállítási és 
felhasználói útmutatójában találja. A kalibrálás befejezése után továbbléphet az alábbi utasításokra.

a Az AriaDx érintőképernyőjének kezdőképernyőjén nyomja meg a Settings (Beállítások) elemet.

b Nyomja meg a Connection Settings (Csatlakozási beállítások) elemet. Ha hibaüzenetet lát, amely 
szerint nem észlelhető hálózati kapcsolat, nyomja meg az OK gombot a hibaüzenet bezárásához.

c A csatlakozási beállítások képernyőjén válassza a Use Manual Configuration (Manuális konfiguráció 
használata) lehetőséget.

d Az IP-cím, az alhálózati maszk és az alapértelmezett átjáró mezőkbe írja be az alábbi képernyőfelvételen 
látható értékeket. Nyomja meg az OK gombot.

4 Állítson be egy statikus IP-címet, egy alhálózati maszkot és egy alapértelmezett átjárót a számítógépen az 
alábbi utasítások szerint.

a Nyissa meg a Windows Vezérlőpultját.

b A Hálózat és internet területen kattintson a Hálózati állapot és hálózati feladatok megjelenítése 
elemre. Megnyílik a Hálózati és megosztási központ ablak, ahol az aktív hálózati kapcsolatok láthatók

c A tartományi hálózat esetében kattintson a Helyi kapcsolat elemre. Megjelenik a Helyi kapcsolat 
állapota párbeszédpanel.

d A Helyi kapcsolat állapota párbeszédpanelen kattintson a Properties (Tulajdonságok) elemre. 
Megjelenik a Local Area Connection Properties (Helyi kapcsolat tulajdonságai) párbeszédpanel.

e A This connection uses the following items (A kapcsolat által használt összetevők) területen lévő 
elemek listájában kattintson duplán az Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (TCP/IP protokoll 4-es 
verziója (TCP/IPv4)) elemre. Megjelenik az Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties (TCP/IP 
protokoll 4-es verziójának (TCP/IPv4) tulajdonságai) párbeszédpanel. 

f A párbeszédpanel Általános lapján válassza A következő IP-cím használata lehetőséget, majd az 
IP-címhez, az alhálózati maszkhoz és az alapértelmezett átjáróhoz állítsa be az alább látható értékeket.  
A párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra.

Az Aria szoftver telepítése
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Minimális 
rendszerkövetelmé-

nyek

Az Aria szoftver telepítése előtt tekintse meg a szoftver futtatásához szükséges minimális 
rendszerkövetelményeket az alábbi táblázatban. 

* A Microsoft .NET-keretrendszer 4.0 és a Microsoft SQL Server 2012 telepítője elérhető az Agilent webhelyén, az AriaDx termékoldalon. Az 
alkalmazások telepítési utasításaiért tekintse meg az AriaDx valós idejű PCR-rendszer beállítási és felhasználói útmutatóját. Ha nem rendelkezik a 
szükséges Microsoft Visual C++ 2010 összetevőkkel, akkor az Aria telepítő automatikusan telepíti azt a számítógépére az Aria szoftver telepítésének 
elindításakor.

Az Aria alapszoftver 
telepítése

A jelen utasítások az Aria alapszoftver telepítésére vonatkoznak. Ha a CFR 21 11. résszel kompatibilis 
funkciókkal rendelkező Aria Electronic Tracking (ET) szoftveropciót vásárolta meg, kövesse az AriaDx valós 
idejű PCR-rendszer beállítási és felhasználói útmutatójának telepítési utasításait.

MEGJEGYZÉS: Ha közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatta a készüléket, telepítse a szoftvert a 
számítógépre. Ha hálózathoz csatlakoztatta a készüléket, telepítse a szoftvert egy hálózati számítógépre. Az 
Aria alapszoftvert korlátlan számú számítógépre telepítheti.

1 Keresse fel az AriaDx termékoldalt az Agilent webhelyén: www.agilent.com/genomics/AriaDx. Kattintson a 
Download Software (szoftver letöltése) hivatkozásra az Aria szoftverletöltési webhelyének 
megnyitásához.

2 Kattintson a hivatkozásra az Aria valós idejű PCR-szoftverének letöltéséhez. Mentse a telepítőt a 
számítógépére. Szükség esetén a hivatkozásokra kattintva töltse le a Microsoft .NET-keretrendszer 4.0 és a 
Microsoft SQL Server 2012 telepítőjét.

3 Indítsa el az Aria szoftvertelepítőjét.

4 Nyissa meg az Aria PC Software Installer almappát. Az almappában kattintson duplán az Agilent Aria 
Software Setup X.X.exe nevű fájlra (ahol az X.X a szoftververziót jelöli). Elindul a szoftver telepítő 
varázslója. A fájlkicsomagolási folyamatot követően a varázsló megnyitja a Kezdőlapot. 
MEGJEGYZÉS: Ha hibaüzenetet kap, amely szerint telepíteni kell a Microsoft .NET-keretrendszer 4.0-s 
verzióját, szakítsa meg az Aria szoftver telepítését, és először telepítse a Microsoft .NET-keretrendszer 4.0-s 
verzióját. *A Microsoft .NET-keretrendszer 4.0-s verziójának telepítője megtalálható az Aria 
szoftverletöltési webhelyén.

5 A Kezdőképernyőn kattintson a Next (Tovább) gombra a telepítés folytatásához. Megjelenik a License 
Agreement (Licencszerződés) ablak.

6 Amennyiben elfogadja a szerződés feltételeit, válassza az I agree to the terms in the license agreement 
(Elfogadom a licencszerződés feltételeit) lehetőséget, és kattintson a Next (Tovább) gombra. Megjelenik az 
Application Mode (Alkalmazás mód) ablak.

7 Az Application Mode ablakban válassza az AriaDx lehetőséget, majd kattintson a Next (Tovább) gombra. 
Megjelenik a Setup Type (Telepítési mód) ablak. 
MEGJEGYZÉS: A szoftver AriaDx módja csak az AriaDx készülékkel kompatibilis. A szoftver AriaMx 
módja csak az AriaMx készülékkel kompatibilis.

8 A Setup Type ablakban válassza a Standard lehetőséget, majd kattintson a Next (Tovább) gombra. 
Megjelenik a Destination Folder (Célmappa) ablak.

9 Jelöljön ki egy mappát a szoftver fájljai számára. Az alapértelmezett mappa a következő: C:\Program Files 
(x86)\Agilent\Agilent Aria.

•Amennyiben az alapértelmezett mappába kívánja telepíteni szoftvert, a folytatáshoz kattintson a Next 
(Tovább) gombra. 

•Amennyiben egy másik mappát kíván kijelölni, kattintson a Change (Módosítás) lehetőségre a 
Destination Folder ablakban. A megjelenő párbeszédpanelen keresse meg a kívánt mappát, válassza ki, 
majd kattintson az Open (Megnyitás) gombra. Ezután a Destination Folder ablakban kattintson a Next 
(Tovább) gombra a folytatáshoz.

Megjelenik a Ready to Install (Telepítésre kész) ablak.

10 Kattintson az Install (Telepítés) gombra. A varázsló telepíti az Aria szoftvert a  9. lépés. lépésben megadott 
mappába. A telepítés végén megjelenik az InstallShield Wizard Completed (Az InstallShield varázsló 
befejeződött) ablak.

Operációs rendszer Windows 10 – angol (Egyesült Államok) területiformátum-beállítással

Támogatott architektúrák ×64 (64 bites) – Windows 10 rendszeren támogatott

Programok* Microsoft .NET-keretrendszer 4.0-s verzió
A Microsoft Visual C++ 2010 Libraries futtatókörnyezet-összetevői
Microsoft SQL Server 2012 (csak a szoftver Electronic Tracking verziója esetén szükséges)

Processzor 2 GHz-es kétmagos processzor

Munkamemória (RAM) 2 GB (több javasolt) 

Merevlemez-terület 40 GB

Képernyőfelbontás 1024 × 768 (1280 × 1024 javasolt)
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11 A szoftver telepítő varázslójának bezárásához kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

A telepítés befejezése után a szoftver indításra kész. Az Aria szoftver Start menüből való indításához 
kattintson a Minden program > Agilent > Agilent Aria > Agilent Aria X.X elemre (ahol az X.X a 
szoftververziót jelöli). A szoftver megnyitja a Getting Started (Kezdeti lépések) képernyőt.

Teljesítmény- 
ellenőrzés

Mielőtt az első vizsgálatot futtatná az AriaDx valós idejű PCR-rendszeren, az Agilent javasolja, hogy futtasson 
rendszerellenőrzést a készülék és a vizsgálatokban használni kívánt festékek teljesítményének ellenőrzéséhez.

A rendszerellenőrzés végrehajtásához futtasson egy kísérletet 96 mintahelyes PCR-tálcával (vagy 
PCR-csőkészlettel), amely az egyik oszlopában pozitív, egy másik oszlopban negatív kontrollreakciókat 
tartalmaz a vizsgálatokban használt minden lemezsorban. Ugyanazokat a reagenseket és festékeket használja, 
mint majd a vizsgálatokban is.

Az Agilent azt javasolja, hogy ezt az ellenőrzést az első vizsgálat futtatása előtt végezze el, valamint minden 
alkalommal, amikor valamilyen beavatkozás történik az AriaDx készüléken (például megelőző karbantartási 
műveletek, motorkalibrálás, illetve az optikai modulok telepítése, cseréje vagy újrapozicionálása).

Minták 
előkészítése

A PCR reakciók előkészítésekor kövesse az alábbi útmutatásokat az optimális eredmények elérése érdekében. 
A készülékbe egyéni PCR-csövek és -csőfüzérek vagy egy 96 mintahelyes PCR-tálca tölthető be.

•Kizárólag állandó hőmérsékletű PCR-csöveket és tálcákat használjon. Az ajánlott csövek és tálcák listájáért 
tekintse meg az „Ajánlott műanyag eszközök” című részt az AriaDx részletes beállítási és használati 
útmutatójának 10. oldalán.

•Helyezzen kupakot a csövekre, mielőtt mintákat helyezne a hőblokkba.

•Közvetlenül a hőblokkba való helyezésük előtt forgassa a mintákat centrifugában egy rövid ideig.

Kísérlet beállítása 
és futtatása 

A tálca- és hőprofilt a készülék érintőképernyőn vezérelhető szoftvere vagy a számítógépen lévő Aria szoftver 
segítségével is beállíthatja. Az alábbi utasítások a kísérletek a készülék érintőképernyőn vezérelhető 
szoftverének használatával történő beállításának és futtatásának alapvető lépéseit írják le. A kísérletek 
beállításával és futtatásával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg az AriaDx számítógépes 
szoftver súgórendszerét.

1 (Választható) Bejelentkezés a készülékre. A személyes fiókba való bejelentkezéssel felhasználói mappájába 
mentheti a kísérletet. Ha vendégként van bejelentkezve, a Guest (Vendég) mappába kell mentenie a 
kísérletet.

2 A kezdőképernyőn nyomja meg a New Experiment (Új kísérlet) elemet. 
Megjelenik az Experiment Types (Kísérlettípusok) képernyő.

3 Hozza létre a kísérletet az alábbi módszerek egyikével.

•Nyomja meg a kívánt kísérleti típust.  
Megjelenik a Plate Setup (Tálca beállítása) képernyő.

•Nyomja meg az Open Template (Sablon megnyitása) elemet. Megjelenik a Template (Sablon) képernyő. 
Nyomjon meg egy sablont a kiválasztásához, majd nyomja meg az Open (Megnyitás) elemet. (Csak azok a 
sablonfájlok lesznek felsorolva, amelyeket korábban a készülékre mentettek.) 
Megjelenik a Plate Setup (Tálca beállítása) képernyő. 

4 A Plate Setup képernyőn állítsa be a tálca mintahelyeit. A Plate Setup képernyő használatával kapcsolatos 
további segítségért nyomja meg a Súgó ikont.

5 Nyomja meg a Thermal Profile (Hőprofil) fület. 
Megjelenik a Thermal Profile (Hőprofil) képernyő.

6 Állítsa be a kísérlet hőprofilját. A Thermal Profile képernyő használatával kapcsolatos további segítségért 
nyomja meg a Súgó ikont.

7 Helyezze a mintákat a hőblokkra.

a A készülék tetején lévő fogantyú felemelésével nyissa ki a készülék ajtaját, amely a hőblokkegységet 
takarja. Emelje fel az ajtót, és hajtsa teljesen hátra.

b Emelje fel a fűtött fedelet a fedél fogantyújának előre és felfelé húzásával, majd emelje el a hőblokktól. 

c Helyezze a tálcát vagy a csöveket a hőblokkra, majd ellenőrizze, hogy megfelelően helyezkednek-e el. 

d Csukja le a fűtött fedelet, és nyomja hátrafelé, hogy a helyére kerüljön.

e Csukja be a készülék ajtaját úgy, hogy a helyére kerüljön.

Kísérletek előkészítése és futtatása
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Égésveszély: A hőblokk, a mintatartó csövek és tálcák elérhetik akár a 100 °C hőmérsékletet is. Ne érintse meg ezeket, amíg a 
hőmérsékletük 30 °C-ra vagy az alá nem csökken. 

8 Nyomja meg a Run Experiment (Kísérlet futtatása) elemet a Thermal Profile (Hőprofil) képernyőn. 
Megjelenik egy üzenetpanel, amely a kísérlet mentésére kéri. Kattintson az OK gombra a Save Experiment 
(Kísérlet mentése) képernyő megnyitásához.

9 Válasszon egy mappát a kísérlet fájlja számára, majd nyomja meg a Save (Mentés) gombot.  
Megjelenik a Raw Data Plots (Nyersadatok ábrázolásai) képernyő, amelyen megfigyelheti a futtatás 
folyamatát.

Eredmények 
megtekintése

A kísérlet eredményeit az Aria szoftverben tekintheti meg a számítógépén. Az eredmények megtekintésével 
kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a szoftver súgórendszerét.
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Műszaki támogatás 

Az eszközzel kapcsolatban felmerült súlyos incidenseket jelenteni kell a gyártónak, valamint a felhasználó 
és/vagy a páciens tartózkodási helye szerinti ország illetékes hatóságának.
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