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cobas 6000
V dobì, kdy ètete toto èíslo Labor Aktuell, je právì celosvìtovì uvádìna na trh nová generace
modulárního systému Roche. Protoe se skuteènì jedná ji o druhou generaci modulárního
systému, pøi jejím vývoji byly vyuity jak zkuenosti s nìkolika tisíci analytického systému
Modular, tak pøipomínky a pøání uivatelù. Jak se vechny tyto vìci promítly do nového
systému, jsem si mohl ovìøit na aplikaèním kolení v dubnu tohoto roku.
Mìli jsme k dispozici cobas 6000 SWA,
tedy kombinaci modulu c 501 a e 601. Protoe modul e 601 je témìø shodný s modulem E 170 stávajícího Modularu, budu se
vìnovat zcela novým modulùm, tedy Core
jednotce CU 150 a klinicko-chemickému
modulu c 501.
Vzorky jsou umístìné ve standardních
RD stojáncích. Na transportní tác je mono vloit 15 stojánkù (stejný jako pro
Elecsys 2010 resp. Integru 800). Celkem je
mono vloit 30 stojánkù, tedy a 150
vzorkù - odtud název CU 150. Kromì toho
je mono pouít statimový vstup podobnì
jako u Modularu. Za tìmito vstupy je
identifikaèní jednotka a manipulaèní kruh
pro stojánky, podobný jako u Integry 800
jenom s vìtí kapacitou (20 místo 16ti pozic). Kruh rozdìluje stojánky k jednotlivým modulùm.
Do modulu c 501 je stojánek vysunut
pøímo z manipulaèního kruhu. Pipetování
vzorku bylo výraznì zdokonaleno. Jehla je
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vybavena hladinovým senzorem, detektorem sraeniny, kromì mycí stanice jsou
v dosahu jehly dvì lahvièky s alkalickým
a kyselým mycím roztokem, jehla má i suící stanici (pro práci s plnou krví) a systém pro eliminaci statické elektøiny. Mycí
roztoky se pouívají pro odstranìní sraeniny v pøípadì její detekce, ale lze i nadefinovat speciální mytí mezi vzorky v pøípadì nebezpeèí pøenosu mezi vzorky. Mìøící
systém je klasický jako u ostatních Hitachi, 160 kyvet má minimální objem 100 µl.
Zajímavé je taktování, protoe pipetovací
takt je 6 sekund, ale vzdálenost fotometrických bodù je 8 sekund. Proto pøi 10-ti
minutové inkubaci je k dispozici 70 fotometrických bodù.
Zcela nový je systém reagencií. Jak
bylo avizováno, pro reagencie jsou pouity kazety kompatibilní s Integrou. Do kruhu se jich vejde 60 a navíc je lze doplòovat pøi práci, zatímco prázdné kazety se
automaticky vyhazují do odpadní èásti,

Obr.: Pipetování vzorku

která jich pojme 10 (lze je prùbìnì odstraòovat). Nové kazety se po vloení naètou,
propíchnou a uloí na volné místo. Samozøejmì je moné mít na palubì více kazet
od jedné metody tak, aby nedocházelo
k pøeruení práce kvùli doplòování reagencií. Pro eliminaci pøenosu nebo øedìní
reagencií mají reagenèní jehly kromì mycí
stanice i suení.
Monost pøenosu je sníena na minimum i pouitím ultrazvukového míchání.
Míchací stanice jsou 3 a dají se pro kadou metodu selektivnì aktivovat a navolit
intenzitu.
ISE je souèástí modulu c 501. Vzorek
se pipetuje vzorkovou jehlou do kyvety
a k nìmu pøidá ISE jehla diluent. Vzorek je
promíchán, vytemperován a potom SIP
jehlou nasát do mìøící jednotky, která pouívá stejné elektrody a uspoøádání jako
ostatní Hitachi analyzátory. Vnitøní standard je mezitím napipetován ISE jehlou do
pøedehøívací komùrky a odtud potom SIP

jehlou do mìøícího systému. Zùstal zachován i pomìr øedìní vzorku 1 + 30, ale celkové objemy byly sníeny o 1/3. Takt ISE
jednotky je 18 sekund. Je mono vloit
dvì zásobní láhve jak diluentu tak vnitøního standardu a pøi vyprázdnìní jedné láhve se automaticky zaène pipetovat z nové.
Software pracuje pod Windows XP. Je
velmi podobný poslední verzi software
pro Modular samozøejmì s rozdíly danými
novými funkcemi a monostmi systému
cobas 6000. Velkou zmìnou je e-library,
která se vkládá pomocí Cobas Link, tedy
on-line. Tato knihovna bude obsahovat
vechny aktuální aplikace, kalibrátory,
kontroly, ale i jiné dokumenty jako manuál, pøíbalové letáky k metodám a dokonce
bude moné posílat i dalí informace (Product Bulletin). Díky tomu bude moné
vdy uivatele aktuálnì informovat
o vech zmìnách, reatestacích apod. pøièem o realizaci na daném pøístroji rozhoduje uivatel.
Pouití manipulaèního kruhu umoòuje

definovat vyhrazené pozice pro stojánky,
pro kontrolní vzorky a statimy. Tím lze
provádìt èasové kontroly a skuteènì urgentní statimy. Vloí-li se stojánek se
vzorkem do statimové pozice, dokonèí se
na pøísluném modulu právì pipetovaný
vzorek, stojánek se vysune, provedou se
vechna vyetøení z urgentního stojánku
a potom se nedokonèený stojánek vrátí
do pipetovací pozice.
Pro metody velmi citlivé na pøenosy
lze definovat pøednostní zpracování na
modulu e 601 (jako u Modularu), nebo nadefinovat specielní pøedmytí (louhem)
vzorkové jehly modulu c 501 pøed zaèátkem pipetování z inkriminovaného vzorku.
Poèítá se se standardním pouitím sérových indexù a selektivnì u kadé meto-

dy lze nastavit limity, od kterých zaèínají
interference - výsledek bude v tom pøípadì flagován.
Teoretický výkon modulu c 501 je 600
testù/hod pro fotometrickou èást, s ISE
max. 1000. Reálný výkon se tedy bude pohybovat v rozmezí 600 a 800 testù/hod.
Dùleitou skuteèností je to, e se jedná
opìt o plnohodnotný modulární systém,
tedy systém kombinující klasickou klinickou biochemii s heterogenní imunoanalýzou, pouitelný u irokého spektra zákazníkù. Pøináí tedy nesporné ovìøené výhody modulárních systémù i do segmentu
støedních laboratoøí. Pevnì vìøíme, e dalí informace o Cobas 6000 ji budou zahrnovat zkuenosti èeských uivatelù.
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