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Zkuenosti z instalace
a pùlroèního rutinního provozu
systému cobas e 801
Koncem ledna tohoto roku byl poprvé v ÈR nainstalován zcela nový imunochemický modul
cobas e 801, který patøí do rodiny platformy cobas 8000, pøedstavující ji 3. generaci konsolidovaných modulárních systémù pro Serum Work Area (SWA).

Obr. 1: První instalace cobas 8000 s modulem cobas e 801 v Èeské republice: <c702|c502|e801>

Kolegové, rád bych se s Vámi v tomto
èlánku podìlil o zkuenosti s instalací
a provozem nového imunochemického
modulu cobas e 801 v naí centrální laboratoøi Spadia v Ostravì.

Co pøedcházelo
V kvìtnu roku 2016 byla situace v centrální laboratoøi následující. Fungovaly spolehlivì 2 analytické linky cobas 6000 
krátká v konfiguraci <c501|e601> a dlouhá,
která mìla navíc jeden modul e 601, tedy
<c501|e601|e601>. U v této dobì tyto linky nedisponovaly dostateènou kapacitou
pro ná rutinní provoz. Dennì jsme zpracovávali 1 200 vzorkù pro rutinní analýzy
a 3 moduly e 601 tak nestaèily kapacitnì

pro frekventované imunochemické metody, jako je napø. TSH.
Z tohoto dùvodu byla v téme mìsíci
dohodnuta instalace výkonnìjí analytické linky cobas 8000. Tato operace se naplánovala na léto nebo podzim roku 2016
v konfiguraci modulù <c702|c502|e602>
s výhledem výmìny modulu e 602 za nový imunochemický modul e 801 s témìø
dvojnásobnou kapacitou. My v laboratoøi
jsme se pustili do revize stanice výroby
deionizované vody pro potøebu centrální
laboratoøe, revize elektrické energie
a v neposlední øadì do konsolidace skladových prostor. Po této peèlivé pøípravì
probìhla plánovaná instalace systému
cobas 8000 bez ztráty kytièky.

Výkon systémù pro klinickou chemii
tak byl významnì a dostateènì navýen,
nicménì stále zùstávala otázka ji nevyhovujícího výkonu imunochemických modulù. Proto jsme se seli spoleènì se zástupci firmy Roche, Diagnostics Division,
v listopadu 2016 v rozsahu asi 10 lidí z laboratoøe Spadia a 5 zástupcù ze strany firmy Roche a po detailní analýze nutných
krokù jsme naplánovali avizovanou výmìnu cobas e 602 za cobas e 801 na poslední
lednový týden 2017. Pøed touto schùzkou
probìhla jetì moje návtìva biotechnologického centra v Penzbergu v rámci
akce s názvem R&D Days, její souèástí
byla i exkurze do testovací laboratoøe
cobas e 801, co bylo velmi pøínosné pro
následnou instalaci.
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Byl jsem pøesvìdèen o správnosti
kroku vyuít nový modul a toto pøesvìdèení jsem dále pøenesl na pracovníky
v laboratoøi.
Vzhledem k tomu, e jsme byli prvním
uivatelem cobas e 801 v ÈR, je zajímavé si
pøiblíit, jak vlastnì vypadal èasový harmonogram pøíprav, technické a aplikaèní
instalace a rovnì proces uvádìní modulu
do rutinního provozu.

Lednová instalace modulu,
den po dni















5. 1. 2017  upgrade softwaru stávající
linky cobas 8000 pro ovládání modulu
e 801
6. 1. 2017  kontrola rutinního provozu
pod dohledem technikù Roche
23. 1. 2017 (pondìlí)  poslední den
provozu cobas 8000 a jeho pøevod na
dlouhou linku cobas 6000 II, která stále
byla v laboratoøi
24. 1. 2017  deinstalace modulu e 602
a pøivezení modulu e 801 do laboratoøe
25. 1. 2017  instalace modulu e 801 do
linky cobas 8000
26. a 27. 1. 2017  softwarový upgrade
systému i Data Manageru, aplikaèní
kolení
relativnì volný, ale netrpìlivý víkend J
30. 1. 2017 (pondìlí)  verifikaèní
a srovnávací analytické testy
31. 1. 2017  sputìní celé linky cobas
8000 do rutinního provozu v omezeném rozsahu 9 vyetøení na e 801, postupné pøevádìní provozu a dalích
vyetøení z dlouhé linky cobas 6000
16. 2. 2017  deinstalace dlouhé linky
cobas 6000 II

Obr. 2: Pohled shora na reagenèní manager zajiující doplòování reagencií bìhem provozu

S èím je potøeba poèítat pøi
instalaci a rozjezdu systému
cobas 8000 s modulem
cobas e 801?




Je nutné zajistit dostatek deionizované
vody v období instalace, ponìvad její
potøeba se zde výraznì lií od bìné
spotøeby pøi rutinním provozu systémù.
V týdnu instalace je potøeba poèítat
s delí dobou zpracování vzorkù a zajistit personál do pozdìjích hodin
z dùvodu nií analytické kapacity rutinního provozu. V naem pøípadì bylo
nutné stanovit cca 1 500 vzorkù dennì, co vyadovalo èasový posun
konce provozu na 17.18. hodinu.
Rozsah softwarového vybavení linky
Roche cobas 8000 vyaduje èas pro

Uvedený harmonogram èinností byl
splnìn pøesnì tak, jak byl naplánován. Ke
zdárnému prùbìhu akce rovnì pøispìla
osobní úèast zkueného servisního technika vyslaného centrálou Roche a v neposlední øadì peèlivá pøíprava obou zainteresovaných stran. Verifikaèní a srovnávací testy probìhly velmi hladce díky výborné porovnatelnosti metod na systémech
cobas e 801 s cobas e 602/e602/e411
a MODULAR E170 (stejná technologie
mìøení elektrochemiluminiscence, stejná
chemie a spotøební materiál, stejné aplikaèní protokoly).
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Obr. 3: Nová reagenèní souprava cobas e pack green
a nová mení krabice se zeleným odliením
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nauèení a pochopení plného vyuití
rozsáhlých moností systému a jeho
nastavení. Z tohoto dùvodu je nutné
vìnovat pozornost peèlivému plánování èasu pro zakolení obsluhy.
Je potøeba rovnì poèítat s vìtími nároky na soustavné nastavování LISu,
pøenosy do analyzátorù, tisk správných èarových kódù na zkumavky
v dobì instalace. Mení komplikace
byly pozorovány pøi zajitìní vech
tiskù z Roche systémù na jednu centrální tiskárnu.



Plynulý a spolehlivý provoz bez nutnosti jakéhokoliv servisního zásahu,
co jsou pro nai laboratoø s vysokým
poètem vzorkù a irokým zábìrem ty
nejdùleitìjí atributy. Ve pùl roku od
instalace funguje!
Celková rychlost a kapacita modulu.
Provoz laboratoøe je obvykle hotov
do 15:30, dál pak pokraèuje jen sluba.
K tomuto pokroku pøispìl témìø dvojnásobný výkon a dvojnásobný poèet
kanálù na palubì ve srovnání s modulem cobas e 602 a také monost kontinuálního doplòování reagenèních souprav bìhem provozu, viz obrázek è. 2
s pìtipozièním reagenèním manaerem
v pøední èásti.
Vyí plynulost a bezpeènost provozu
s mením poètem manuálních krokù.





Teplota na palubì systému odpovídající teplotì v lednici umoòuje pøímé
doplòování reagenèních souprav bez
manuálních intervencí a èasových
zpodìní.
Výrazná úspora skladovacích prostor.
Mení balení nových reagencií cobas e
pack green zabírají mnohem mení prostor (a o 58 %) v lednicích a chladicích boxech. Sníením pipetovacího
objemu vzorku dolo zároveò ke sníení reagenèních objemù, co umonilo
do tìchto nových souprav cobas e
pack green umístit náplò i pro 300 testù, èeho se vyuívá zejména u metod
s vysokou èetností poadavkù.
Kompletní splnìní poadavkù s moností opakování stanovení i u pacientù
s niím objemem poskytnutého materiálu vzorku a pediatrických pacientù. Pipetování meního mnoství vzorku (prùmìrnì o 37 % ménì ne u modulu cobas e 602) díky zavedení mení
jednorázové pièky znamená více materiálu pro dalí poadovaná vyetøení
(monost nového nastavení preanalytického modulu). Mrtvý objem vzorku
pro pipetování tìmito meními pièkami byl sníen a na 50 µl.

Obr. 5: Výmìna spotøebních roztokù za provozu prvního systému cobas e 801 v ÈR v centrální laboratoøi spoleènosti
SPADIA LAB, a.s., v Ostravì



V neposlední øadì instalace posílila
profesní nadení personálu v rutinním provozu a pøinesla vìtí klid pøi
práci.

Jaké nedostatky byly
odhaleny bìhem pùlroèního
provozu?
Po zahájení rutinního provozu byly zaznamenány potíe pøi vymìòování plných
sáèkù na jednorázové pièky a reakèní nádobky za prázdné. Po diskusi se servisními techniky jsme pøíèinu velmi rychle
identifikovali  lo o chybné nastavení
zaráky výsuvné èásti s pevným spotøebním materiálem. Po tomto jednoduchém
pøenastavení jsme ji nenarazili na ádné
pøekáky èi nedostatky.

Závìr

Obr. 4: Názorné srovnání nové jednorázové pièky
cobas e 801 (vpravo) se pièkou ostatních imunochemických systémù Roche

ATG ATG
IGE IGE
ATPO ath
LH LH
CA125 vbv
PRL PR
CA15-3 nfn
PROG pR
CEA mdm
PTH TH
CORT CRO
SCC SCC
DHEAS DHE
T3
T3
E2 ED
T4 TE
FPSA EPS
TESTO TEST
FSH FRT
TPSA TPS
FT3 TRG
TSH TSH
FT4 tgh
HCG hjj
Vit D II  v procesu testování

V souèasnosti probíhá rutinní provoz na
modulu cobas e 801 s 25 zavedenými imunochemickými metodami (viz tabulka 1).
Ani po delím èasovém úseku rutinního provozu systému cobas e 801 nepozorujeme ádné problémy se stabilitou rea-

Tabulka 1

gencií nebo nìjaké nedostatky v interní èi
externí kontrole kvality. Momentálnì je zauèeno 8 laborantek a 2 laboranti pro rutinní provoz cobas 8000, 3 V zajiují nastavení LISu, kontrolních materiálù a dalích
speciálních nastavení pro celou linku
cobas 8000. Díky velké rychlosti, kapacitì
a spolehlivosti systému cobas 8000 s modulem cobas e 801 je nae laboratoø i pøi
cca 2 500 vyetøených pacientech dennì
schopna vydávat rychlé a správné výsledky rutinních analýz.

Chtìli byste pracovat pro nai spoleènost?
Hledáme nového èlena do týmu produktových manaerù / aplikaèních specialistù pro laboratorní
diagnostiku (Serum Work Area) a POCT. Podrobnosti o podmínkách naleznete na uvedeném odkazu:
jobs.cz http://www.jobs.cz/rpd/1222202452/?rps=233
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