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Pracovní dny cobas®:
jedete správným smìrem
Pod tímto symbolickým názvem se uskuteènil ve dnech 23.-24. øíjna 2006 semináø firmy Roche
Diagnostics, poøádaný zejména pro potenciální uivatele systémù øady cobas. Rodinu analytických systémù uvádìných pod spoleènou znaèkou cobas® jsme ètenáøùm LA pøedstavili ji
v nìkolika minulých èíslech. V tomto vydání se vak mùeme ji podìlit o první zkuenosti ze
zkuebního provozu systému cobas® 6000 v laboratoøích.
Pod znaèkou cobas® se neskrývají jen jednotlivé analytické systémy a pøístroje.
Znaèka cobas® znamená hlavnì komplexní
a flexibilní øeení pro laboratoø právì vaí
velikosti a vaeho zamìøení. Na naem semináøi jsme pøedstavili produkty cobas®,
které jsou stavebními prvky tohoto øeení.
Do historie vývoje analyzátorù Hitachi
a Integra se vrátil Petr Ondráèek úvodní
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presentací a podrobným pøedstavením
systému cobas® 6000. Obsah presentace
najdete v dalím èlánku. Pavel Prouza
pøedstavil cobas® link, který bude spoleèným komunikaèním nástrojem pro celou
øadu analytických systémù cobas a Modular. Inovativní øeení znamená zejména
trvalé on-line pøipojení do základní informaèní database Roche. Kromì ji vyuíva-

ných funkcí vzdáleného pøístupu do software analyzátorù nabízí produkt staení
vekerých dat potøebných pro provoz
systémù a aplikací reageèních souprav.
Podrobný popis cobas® link pøineseme
v dalím èísle LA. Slavnostního uvedení
na trh se doèkal dalí èlen rodiny, systém
cobas® e411, který pøedstavil Igor Klimíèek. Na softwarové nástroje navazuje
i dalí produkt, který pod obchodní znaèkou Radix, nabídl Jaroslav Nádvorník ze
spoleènosti IPC Systems. Jedná se o vyspìlý systém øízení skladového hospodáøství laboratoøe dodávaný v kooperaci
s firmou Roche. Komplexní modelové øeení laboratoøe zaloené na bázi nové generace øídícího software cobas® IT 3000
presentoval Petr Kopecký. Kromì produktù pro centrální laboratoø je souèástí naeho komplexního øeení napø. mìøení glukozy pøímo na jednotlivých oddìleních nemocnice. Prezentace Gorana Andonova se
týkala øeení zaloeného na glukometrech
pro profesionální pouití Accu-Chek Inform, které pracují napojeny na centrální
poèítaèovou stanici pomocí dalího softwarového nástroje cobas® 1000. Na závìr pracovních dnù pøedstavil Pavel Prouza a Igor Klimíèek souèasnou a budoucí
paletu vyetøení dostupných na analytických systémech øady cobas.

RNDr. Petr Ondráèek

cobas® 6000 - splòuje ve co od nìj oèekáváte
Analytický systém cobas® 6000 jsme oficiálnì pøedstavili ji loni ve Znojmì. Tentokrát jsme ale mohli seznámit nae zákazníky nejen s technickými podrobnostmi, ale i s praktickými zkuenostmi získanými na systému, který je instalován
a plnì provozuschopný na servisním oddìlení naí firmy v Praze. Mohli jsme prezentovat rovnì výsledky evaluaèní studie provádìné na celkem devíti pracovitích v Evropì a Spojených státech.
Jak ji bylo opakovanì prezentováno,
cobas® 6000 je první èlen nové øady analytických systémù. Tento systém je pøedstavitelem druhé generace modulárních
systémù, pøipravených ve spolupráci firem Roche Diagnostics a Hitachi (High

Technologies). Jedná se o skuteènì modulární systém, který lze nejen konfigurovat podle potøeb jednotlivých zákazníkù,
ale lze jej i pøi zmìnì potøeb rozíøit, nebo
modifikovat pøímo na pracoviti (stejnì
jako dosavadní Modular) podle zmìnìných poadavkù. Není tedy tøeba pøístroj
vymìnit za jiný, ale pouze napø. doplnit o
dalí modul. Tím se nejen etøí èas a peníze, ale zároveò není tøeba znovu zakolovat obsluhu, protoe obsluný software
se prakticky nezmìní.
Systém je mono postavit z Core jednotky (vstup a výstup) a dvou rùzných
analytických modulù - c 501 pro fotometrické metody s ISE jednotkou a e 601
s osvìdèenou unikátní ECL technologií
pro heterogenní imunoanalýzu. Vzhledem

k tomu, e v systému lze kombinovat a
3 moduly (max. 2 stejného typu), lze postavit 7 rùzných systémù!

Core modul cu 150
Základem vech variant cobas 6000 je
Core jednotka. Jako vìtina souèasných
analytických i preanalytických systémù
Roche pouívá pro umístìní vzorkù 5-ti
pozièní univerzální stojánky. Stejnì jako
u øady dalích systémù (napø. H 917 rack,
Elecsys 2010 rack, Integra 800, Urisys
2400) lze stojánky vkládat na nosièi pro 15
stojánkù. Dalích 15 stojánkù se vejde na
pevnou èást vstupu, take celkem je mono vloit a 150 vzorkù souèasnì. Výstup
má stejnou kapacitu i uspoøádání. Kromì
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toho je mono pouít pro vloení vzorkù
STAT port. Vzorky vloené do systému
touto cestou jsou zpracovány skuteènì
pøednostnì - první test se zaène pipetovat
do jedné minuty! Manipulaèní kruh s pozicemi pro 20 stojánkù slouí k distribuci
stojánkù se vzorky k jednotlivým modulùm, pro ji uvedenou rychlou dostupnost
statimù a také jako rerun buffer (umoòuje
jak rerun tak reflex testing).

Modul c 501
Tento modul je skuteènì v øadì analyzátorù Hitachi revoluèní. Vyuívá osvìdèené
principy a systémy Hitachi, pøebírá systém kazet jako nosièe reagencií a pøináí
i nìkteré nové prvky.
Základem je reakèní kruh temperovaný
tradiènì vodní lázní se 160 kyvetami s minimálním reakèním objemem 100 µl. Místo
tradièních mechanických míchadel se pouívá k míchání reakèní smìsi ultrazvuk.
To pøináí velmi kvalitní a rychlou homogenizaci reakèní smìsi, odstraòuje potenciální carry over a spolu s maloobjemovými kyvetami výraznì sniuje spotøebu
vody. Zajímavostí je èasování - takt je 6
sekund, díky otoèení o ¾ otáèky bìhem
jednoho taktu je vzdálenost fotometrických bodù 8 sekund - pøi 10-ti minutové
inkubaci je k dispozici 70 bodù.
Pouití kazet jako nosièù reagencií pøináí øadu výhod:
- jeden nosiè pro jednu metodu (není tøeba více lahvièek),
- vechny metody jsou ready to use snadná manipulace pro obsluhu,
- jeden univerzální nosiè pro vechny
(budoucí i nìkteré souèasné) systémy zjednoduení logistiky a komutabilita
výsledkù,
- a 60 metod souèasnì na palubì na jednom c modulu,
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- kazety lze doplòovat za chodu,
- prázdné kazety modul vyhazuje automaticky bìhem provozu,
- kazety si pøístroj sám otvírá (propichuje),
- díky malému otvoru se stabilita na palubì zvýila proti klasickým lahvièkám a
trojnásobnì,
- díky vyuití koncentrovaných reagencií
je monost velkého poètu testù z kazety
a její plné vyuití.
Vzorková jehla je vybavena kromì ji
tradièních detektorù hladiny a nárazu i detektorem sraeniny - jehla se po detekci
sraeniny pokusí sama umýt, pokud podtlakové èidlo dál hlásí chyby, je pipetování zastaveno a obsluha informována.
Vzhledem k tomu, e se tradiènì pipetuje
vzorek jako první, pøi detekci sraeniny se
nepipetuje ádná reagencie!
Reagenèní jehly se kromì mytí suí, aby
nedocházelo ani k minimálnímu øedìní reagencií. Suením je vybavena i vzorková jehla
pro pøípad stanovení HbA1c z plné krve.
ISE pouívá prakticky stejnou mìøící
jednotku jako ostatní Hitachi analyzátory
(Na, K, Cl) a stejný pomìr øedìní (1:31).
Pro øedìní vzorku pouívá kyvety, pro vytemperování vnitøního standardu zvlátní
pøedehøívací nádobky. Takt ISE jednotky
je 18 sekund. Vzhledem k tomu, e se k pipetování vzorku pouívá stejná jehla, je
maximální výkon fotometrické èásti 600
testù/hod., výkon samotné ISE také 600
testù/hod a teoretický maximální výkon
obou èástí dohromady 1000 testù/hod.
Praktický výkon se bude podle aktuálních
poadavkù, èetnosti pouívání automatického øedìní resp. speciálního mytí pohybovat mezi 600 a 700 testy/hod.

Modul e 601
Modul s elektrochemiluminiscenèní technologií vznikl úpravou osvìdèeného mo-

dulu E 170 z Modularu. Vìtina parametrù
a charakteristik je tedy prakticky shodná
s tímto oblíbeným analytickým systémem.
Týká se to jak výkonu (a 170 testù/hod),
poètu metod na palubì (a 25), tak analytických parametrù (LDL, mìøící rozsahy
apod.). Výsledky jsou plnì kompatibilní
jak s E 170, tak i s Elecsysem 2010 a systémem cobas® e 411. Zálohování systému je
tedy velmi snadno øeitelné.
Modul e 601 pouívá tak jako vechny
pøístroje Roche pro heterogenní imunoanalýzu jednorázové pièky pro pipetování
vzorku pro eliminaci pøenosu mezi vzorky.
Potenciálnímu pøenosu mezi vzorky zpùsobené spojením s fotometrickým modulem u metod s irokým rozmezím koncentrací (HCG, HBsAg) lze zamezit nastavením
High priority jako u souèasného Modularu (vzorek je nejdøíve zpracován na modulu e 601 a teprve následnì poslán do modulu c 501), nebo nastavením speciálního
mytí vzorkové jehly, pøi kterém se pøed
prvním pipetováním na c modulu vzorková jehla umyje mycím roztokem (NaOH
nebo SMS/Acid).

Cobas® link
Zajímavou novinkou je také (preferovaná)
monost trvalého pøipojení systému do
sítì Roche prostøednictvím cobas® link.
Tzv. e-library, která je hlavní databází cobas linku, obsahuje stále aktualizované
aplikace vech metod, vechny aktuální
are vech Roche kalibrátorù a kontrol.
Dále obsahuje vechny potøebné dokumenty jako pøíbalové letáky v èetinì, dùleitá upozornìní, pøípadné reasignace
hodnot a je mono je pouívat i jako potovní schránky pro zasílání informací lokálního zastoupení uivatelùm.
Dalím krokem bude modul My lab
view. Ten odele pravidelnì výsledky
kontrol do centrály, kde se výsledky ze
vech laboratoøí soustøedí a zalou zpìt
do laboratoøe, take uivatelé budou mít
srovnání se vemi ostatními uivateli systémù cobas po celém svìtì. (V podstatì
se bude jednat o podobný systém, jako je
souèasný QCS, bez nutnosti pøepisu dat
do zvlátních programù a jejich zasílání do
centrály.) Dalí funkcí tohoto modulu bude databáze pouívaných arí regencií
a databáze chybových hláení systému tedy uiteèné informace o provozu systému pro vedení laboratoøe.

Ing. Igor Klimíèek

Cobas® e 411 slavnostnì uveden na trh
v Èeské Republice
To, co jsem Vám v minulém èísle sliboval,
se stalo skuteèností. První analyzátor série cobas® 4000 s názvem cobas® e 411 byl
oficiálnì celosvìtovì uveden na trh
17. 10. 2006 a krátce poté byl rovnì pøedstaven zákazníkùm z Èeské Republiky na
ji zmiòovaném semináøi, který jsme poøádali ve dnech 23.-24. 10. 2006 v Pøerovì.
Pøi sepisování minulého èlánku do LA
03/2006 jsem doufal, e v této dobì ji budou známy výsledky evaluaèní studie
a e se s Vámi o nì podìlím. Evaluaèní
studie, které jsou provádìny na ètyøech
místech na svìtì (Istanbul, Krakow, Seattle, Würzburg) jsou zamìøeny na provìøení
robustnosti a spolehlivosti SW. Právì SW
je hlavní zmìnou oproti pøedchùdci Elecsys 2010, a tak se dá pochopit, e se
v tomto provìøování nesmí nic uspìchat.
Proto je skuteèné ale omezené uvedení
systému na trh plánováno na konec listopadu, kdy zaène v nìkolika zemích na svìtì probíhat ovìøování funkènosti systému
v reálném provozu (FCM - First Customer
Monitoring). Z Èeské Republiky je do tohoto monitorování ji pøihláeno 5 renomovaných laboratoøí. Neomezený zaèátek
instalací cobas® e 411 u zákazníkù na celém svìtì je plánován na leden/2007.
Se systémem cobas® e411 jsem se ji
mìl monost podrobnìji seznámit bìhem

operátorského kolení v polovinì øíjna
v Mannheimu a musím konstatovat, e
tento systém pøevzal na jedné stranì jednoduchý koncept naèítání dvourozmìrných èárových kódù a jednoduché ovládání z Elecsysu 2010 a na stranì druhé se
mu nyní rovnì dostává vech vymoe-

ností unifikovaného SW platformy cobas®
vycházející z dobøe provìøeného SW systému Modular Analytics SWA. Nìkteré
výhody nového SW jsem ji popisoval v
minulém èlánku, ale samozøejmì v té dobì
nebyly jetì vechny známy. Vybírám proto jednu z velmi dùleitých - monost volby intervalu pøechodu systému do stavu
Stand-By po vydání posledního výsledku (pohotovostní reim) je nyní volitelná
(1, 2, 4, 8, 12 hodin). Tato funkce jetì vylepí statimové monosti systému cobas®
e 411 ve srovnání s Elecsys 2010. Odpadne zde èasový prostoj 5 min. inicializace
systému ze stavu Stand-By do stavu
Operation.
S touto informací uzavírám druhý díl
seriálu na téma série cobas® 4000 a doufám, e se budu moci v pøítím èísle s Vámi
podìlit o závìry z evaluaèní studie a také
z monitorování funkènosti systému cobas® e 411 v reálném rutinním provozu.
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