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1 Úvod 

1.1 Účel a použití soupravy 

Souprava DBdirect™ Bravo Extension for Saliva 1.4IM obsahuje spotřební materiál, který 

umožnuje automatizaci produktu DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (kat.č. DB-1219-

1000rxns) na pipetovací stanici Agilent Bravo s využitím patentovaných odběrových sad na 

sliny Saliva Collection Set 1.4IM (kat.č. DB-1225) nebo Saliva Collection Set 1.4IF (kat.č. DB-

1230). Tuto soupravu nelze použít samostatně bez obou výše zmíněných souprav a nelze ji 

kombinovat s odběrovými sadami Saliva Collection Set 1.1MI (kat.č. DB-1221). 

Souprava umožňuje simultánní analýzu až 96 vzorků slin odebraných pomocí odběrových sad 

DBdirect™ Saliva Collection Set 1.4IM na přítomnost RNA viru SARS-CoV-2 (COVID-19) pomocí 

metody RT-PCR za využití soupravy DBdirect™COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit. 

Jedna souprava DBdirect™ Bravo Extension for Saliva 1.4IM obsahuje dle velikosti spotřební 

materiál pro analýzu 1920 (20×96) nebo 9600 (100×96) vzorků. Vzorky ve speciálních 

odběrových sadách se pomocí pipetovací stanice Agilent Bravo smíchají s RT-PCR Master 

Mixem v PCR destičce, která se posléze analyzuje pomocí metody RT-PCR. Protokol 

k provedení přípravy PCR destičky na pipetovací stanici je dodáván samostatně v rámci 

instalačního balíčku Bravo Installation Package for DBdirect™ (kat.č. DB-1224). 

1.2 Obecné upozornění 

Pro zamezení kontaminace jednotlivých vzorků je nutné dodržovat správnou laboratorní praxi, 

a to zejména používání jednorázových špiček s filtrem. Aby nedošlo ke kontaminaci zásobních 

roztoků soupravy, práce se vzorky a pozitivními kontrolami by měla být prostorově oddělena 

od míst, kde se pracuje se zásobními roztoky soupravy. Také nepipetujte roztoky přímo ze 

zásobních lahví, potřebný objem si předem odlijte do vhodného rezervoáru a roztoky nikdy 

nevracejte zpět do lahví. 

1.3 Bezpečnostní upozornění 

Tato souprava je určena pouze pro profesionální použití. Dodržujte proto obecné zásady 

chemické bezpečnosti. Používejte ochranné pomůcky (např. rukavice, brýle), zamezte 

přímému kontaktu s chemikáliemi a vyvarujte se konzumace jídla nebo pití v laboratořích. 

Při práci s biologickými vzorky věnujte pozornost bezpečnostním pravidlům pro práci s 

infekčním biologickým materiálem, používejte vhodné ochranné vybavení (např. štít, 

respirátor) a se vzorky pracujte pouze ve vyhrazených biohazard boxech nebo ve vyhrazených 

pracovních prostorech. S infekčními vzorky pracujte pouze v laboratořích kategorie BSL2+ 

nebo BSL3. Potenciálně infekční odpad zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy.  

Průběžně kontrolujte, zda v pracovním prostoru nejsou roztoky nebo biologické vzorky rozlité. 

V případě rozlití pracovní plochu okamžitě dekontaminujte. Pokud dojde ke kontaktu reagencií 

s pokožkou nebo k zasažení očí, okamžitě postižené místo opláchněte tekoucí vodou po dobu 

minimálně 15 minut.  
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2 Seznam materiálu 

2.1 Požadované laboratorní vybavení 

• Inkubátor s nuceným oběhem vzduchu (minimální teplota ohřevu 90 °C) 

• Centrifuga pro standardní SBS destičky (minimální přetížení 200× g) 

o Centrifuga musí být schopná pojmout racky o výšce 57 mm 

• Kalibrované jednokanálové/multikanálové pipety 

• Stolní centrifuga na 1,5 a 2 ml zkumavky 

• Třepačka na zkumavky/vortex 

• Rukavice a jiné ochranné prostředky 

• Doporučené: Stroj na automatické otevírání a zavírání vialek („recapper“) 

• Doporučené: Čtečka 2D matrix kódů pro standardní racky schopná simultánního čtení 

96 zkumavek („scanner“) integrovaná s programem VWorks 

• Doporučené: Čtečka 2D matrix kódů pro standardní čtení jednotlivých zkumavek 

2.1.1 Pipetovací stanice Agilent Bravo  

Tato souprava je určena k použití na pipetovací stanici Agilent Bravo s pipetovací hlavou 96ST, 

která je osazena minimálně dvěma přesnými pozicemi (alignment stations) v pozicích 1 a 3. 

Na pipetovací stanici musí být zároveň proškoleným personálem nainstalován protokol „DB-

1226 DBdirect_vialky“, který je součástí Bravo Installation Package for DBdirect™ (kat.č. DB-

1224). 

Tento manuál je určen pro uživatele, kteří disponují základními znalostmi o pipetovací stanici 

Agilent Bravo a kteří ji umějí ovládat. Doporučujeme všem uživatelům pipetovací stanice 

Agilent Bravo, aby se před jejím užíváním alespoň v základu seznámili s její uživatelskou 

příručkou (Quick Guide Manual, G5409-90020A_EN). 

2.2 Materiál, který je součástí soupravy 

Složky soupravy 
Množství 

20×96rxns 
Množství 

100×96rxns 
Podmínky 
skladování 

Agilent Bravo 70 µl špičky (tip70 tip box) 1 balení 5 balení 18-30 °C 

Master Mix Tip box 2 kusy 10 kusů 18-30 °C 

RT-PCR Master Mix reservoir s víčkem 2 kusy 10 kusů 18-30 °C 

CONTROL plate s víčkem 4 kusy 20 kusů 18-30 °C 

25 ml rezervoár pro CONTROL plate 2 kusy 10 kusů 18-30 °C 

Aluminum seal (mrazu odolné folie) 20 kusů 100 kusů 18-30 °C 

Labels for non-labeled consumabels [1] 1 balení 1 balení 18-30 °C 
Vialky na pozitivní kontrolu (PC) – červené (DB-1225) 4 kusy 20 kusů 18-30 °C 

Vialky na negativní kontrolu (NC) – bílé (DB-1225) 4 kusy 20 kusů 18-30 °C 

Vialky na pozitivní kontrolu (PC) – červené (DB-1230) 4 kusy 20 kusů 18-30 °C 

Vialky na negativní kontrolu (NC) – bílé (DB-1230) 4 kusy 20 kusů 18-30 °C 

[1] – Polepky (labels) pro označení krabiček se špičkami (tip70 tip box, EMPTY tip box) 
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2.3 Materiál, který není součástí soupravy  

• Jednorázové pipetovací špičky pro manuální pipety (doporučujeme špičky s filtrem) 

• Prázdná krabička od špiček používaných v této soupravě – je součástí Bravo Installation 

Package for DBdirect™ (kat.č. DB-1224). 

• PCR destička (Assay plate)[1]: pro následnou RT-PCR analýzu testovaných vzorků je nutná 

96-jamková PCR destička kompatibilní s Vámi používaným real-time PCR přístrojem a 

vhodná optická folie k jejímu zalepení. 

[1] Poskytnutý protokol pro přípravu PCR destičky je validován pro destičku 4ti-0951 (4ti-tude, Roche 

type) a je použitelný pro jakoukoliv destičku, která má stejnou geometrii jamek (typicky dvousložkové 

destičky Framestar od 4ti-tude určené pro jiné PCR cyklery). V případě, že se geometrie Vaší PCR destičky 

liší, je nutné pro ni protokol validovat a případně upravit (v tomto případě nás kontaktuje). 

3 Příprava reagencií 

3.1 Obecné postupy  

• Nepoužívejte součásti soupravy, které jsou při přijetí poškozené. Uschovejte je pro 

případnou reklamaci a kontaktujte výrobce. 

• Nesprávné zacházení se složkami soupravy a nedodržení postupů uvedených v této 

uživatelské příručce může nepříznivě ovlivnit výsledky. 

• Zkontrolujte, že číslo verze uživatelské příručky uvedené v záhlaví se shoduje s číslem, 

které je uvedeno na obalu právě používaného kitu.  

• Nepoužívejte soupravu po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu. 

• Nemíchejte složky z různých šarží souprav (číslo šarže je uvedeno na obalu). 

3.2 Příprava krabiček se špičkami 

Špičky jsou dodávány třetí stranou v originálním balení, jedná se o 70 µl špičky a mají na sobě 

buď zelené kolečko  nebo jiné podobné označení zelené barvy (může se lišit podle výrobce). 

Součástí kitu jsou také krabičky se 70 µl špičkami s názvem „Master Mix tip box“, které májí 

na sobě velkou bílou polepku s čísly 1 až 10 a slouží jako zdrojové i odpadní krabičky pro špičky, 

kterými se přenáší RT-PCR Master Mix do PCR destičky. 

1. Na krabičku s 70 µl špičkami (zelené kolečko ) nalepte štítek „tip70 tip box“.  

2. Na prázdnou krabičku od špiček nalepte popisek „EMPTY tip box“. Při použití soupravy si 

vytvoříte nový EMPTY tip box na konci každého protokolu (popsáno v sekci 4.2.4). 

3.3. Příprava destiček CONTROL plate 

Externí kontrola obsahuje syntetickou RNA, která je citlivá na kontaminaci z okolního 

prostředí. Při její přípravě je proto nutné pracovat maximálně čistě (ideálně v PCR boxu). 

1. Z DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit rozmrazte lahvičku External control (číslo 5). 

2. Po rozmrznutí obsah lahvičky řádně promíchejte a opatrně přelejte do 25 mL rezervoáru. 

3. Multikanálovou pipetou přeneste 20 µl externí kontroly do dvou CONTROL plate. 
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Pozn. Zbylý roztok doporučujeme přenést do čisté PCR zkumavky, která může být použita pro manuální 

přípravu RT-PCR reakce. V opačném případě roztok externí kontroly z vaničky opatrně zlikvidujte tak, 

abyste zamezili případné kontaminaci pracovního prostředí. 

4. Takto připravené CONTROL plate zalepte mrazu odolnou fólií. 

5. CONTROL plate je určen k maximálně pěti opakovaným použitím.  

6. CONTROL plate stočte 200× g po dobu 30 sekund. 

7. Pokud CONTROL plate nepoužijete ve stejný den, tak jej po přípravě zamrazte. 

Pozn. Detailní informace o manipulaci a skladování externí kontroly naleznete v návodu pro soupravu 

DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (kat.č. DB-1219).  

3.4 Příprava pozitivních a negativních kontrol 

Níže popsaný postup slouží k přípravě kontrol ze soupravy DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-

PCR Kit (kat.č. DB-1219-1000rxns) pro 960 stanovení. Jelikož je tato souprava určena pro více 

stanovení, je nutné tento postup opakovat několikrát. 

1. Z DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit rozmrazte zkumavku Positive control (červené 

víčko  s číslem 4) a lahvičku PCR water (označení „PCR water“). 

2. Po rozmrznutí oba roztoky stočte, řádně promíchejte a znovu stočte. 

3. Do dvou vialek s označením PC[1] (červené víčko ) rozpipetujte 250 µl roztoku ze 

zkumavky Positive control a zašroubujte je přiloženým víčkem.  

4. Do dvou vialek s označením NC[1] (bílé víčko ) rozpipetujte 250 µl roztoku z lahvičky PCR 

water a zašroubujte je přiloženým víčkem. 

5. Pokud připravené vialky s kontrolami nepoužijete daný den, tak je po přípravě zamrazte. 

[1] – Vyberte ze soupravy balení vialek odpovídající používaným odběrovým sadám DB-

1225, nebo DB-1230. 

Pozn. Detailní informace o manipulaci a skladování pozitivní kontroly naleznete v návodu pro soupravu 

DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (kat.č. DB-1219). Každá z vialek je určena pro pět použití. 

Zbylé roztoky pozitivní a negativní kontroly můžete v případě potřeby přenést do čistých PCR zkumavky, 

které mohou být použity pro manuální přípravu RT-PCR reakce. 

3.5 Příprava vzorků slin pro analýzu 

Tato souprava slouží ke zpracování vzorků slin odebraných pomocí patentovaných odběrových 

sad firmy DIANA Biotechnologies DBdirect™ Saliva Collection Set (vials 1.4IM nebo 1.4IF). 

Vzorek z těchto odběrových sad je dodán v odběrové vialce, která má na spodní straně 2D kód 

a je kompatibilní se stojanem na vialky v 96 jamkovém formátu ("rack"). 

Před tepelnou inaktivací vzorků považujte veškerý materiál za potenciálně infekční. Dbejte 

bezpečnosti práce s infekčním biologickým materiálem, používejte odpovídající ochranné 

pomůcky a se vzorky pracujte pouze v prostorech k tomu určených. 
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3.5.1 Tepelná inaktivace vzorků 

1. Předehřejte inkubátor se zapnutým 

nuceným oběhem na 90 °C. Pro inkubátor o 

vnitřním objemu 60 L dovnitř inkubátoru 

umístěte alespoň dvě laboratorní lahve 

s vodou. Celkový objem vody musí být 

minimálně dva litry. Voda slouží ke zvýšení 

tepelné kapacity inkubátoru a zamezení 

fluktuaci teploty při otevírání dveří 

inkubátoru. Lahve s vodou se nemusejí 

z inkubátoru vyndávat. 

2. Naskládejte vzorky do SAMPLE rack ob jeden řádek (maximálně tedy 48 vzorků; viz 

obrázek výše). 

3. Sundejte krycí víčko z SAMPLE rack a celý stojánek se vzorky vložte na 30 minut do 

inkubátoru. Podle počtu stojánků je rozmístěte do inkubátoru podle následujících obrázků 

zobrazených níže (rozmístěné láhve s destilovanou vodou slouží jako tepelný akumulátor 

pro udržení konstantní teploty, nehýbejte s nimi). 

 

Pozn: Pokud používáte inkubátor Binder BF-56 nebo jiný inkubátor vnitřním objemu 60 L, tak je v jeden 

moment do inkubátoru povolené vložit maximálně osm stojánků, každý se 48 vzorky.  

4. Během tepelné inaktivace minimalizujte otevírání dveří inkubátoru. 

5. Po 30 minutách opatrně vyjměte stojánek se vzorky a nechte jej vychladnout. Vzorky jsou 

horké, proto použijte vhodné ochranné pomůcky pro jejich vytažení z inkubátoru! 

DŮLEŽITÉ: Než vzorky po tepelné inaktivaci vložíte do pipetovací stanice Agilent Bravo, tak 

musejí dostatečně vychladnout po dobu 30 minut na pokojové teplotě nebo 10 minut v lednici. 

Do této doby se započítává i veškerá doba nutná pro stočení, přeformátování (přeskládání) a 

případné manuální otevření vzorků. 

6. Po vychladnutí SAMPLE rack zavíčkujte, krycí víčko zamkněte a několikanásobným 

otočením vzhůru nohama vzorky promíchejte. 

7. Tepelně inaktivované vzorky v SAMPLE rack stočte 100× g po dobu 2 minut. 

Pozn. Při stáčení vyberte správný balanční rack, abyste nepoškodili centrifugu. Ideálně proti sobě 

stáčejte dva SAMPLE rack se vzorky. VŽDY proti sobě stáčejte SAMPLE rack se stejným počtem vialek. 

NIKDY NEOTVÍREJTE VIALKY SE VZORKY PŘED STOČENÍM! 

3.5.2 Automatické otevírání a zavírání vialek 

V případě, že máte k dispozici recapper pro automatické otevírání a zavírání vialek a scanner 

2D matrix kódů ze dna vialek se vzorky, postupujte následovně: 
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1. Po stočení přeformátujte zavřené vialky z poloviny obsazených racků tak, aby byl kromě 

pozic A1 a H12 SAMPLE rack maximálně zaplněn.  

DŮLEŽITÉ: Během přeformátování vzorků překontrolujte hladinu vzorku v odběrových 

vialkách. Pokud je hladina vzorku nižší než ryska na vialce, umístěná přibližně 1 cm nad jejím 

dnem, tak vzorek vyřaďte z analýzy. Vyřazený vzorek je nutné otestovat manuálně. 

2. Do SAMPLE rack umístěte zavřenou vialku s negativní kontrolou na pozici A1. 

3. Do SAMPLE rack umístěte zavřenou vialku s pozitivní kontrolou na pozici H12. 

4. Vložte SAMPLE rack se zavřenými vialkami do pipetovací stanice Bravo do pozice 7, jak je 

popsáno v kapitole 4.2.2 a postupujte podle pokynů v protokolu (během protokolu 

budete strojem vyzváni ke vložení SAMPLE rack do recapperu). 

5. Po skončení protokolu vyjměte SAMPLE rack z pipetovací stanice podle pokynů uvedených 

v kapitole 4.2.4, vložte jej do recapperu a vzorky zavíčkujte.  

6. Poté vyjměte NC a PC vialky a na závěr zavřete a zamkněte SAMPLE rack krycím víkem. 

3.5.3 Manuální otevírání a zavírání vialek 

S otevřenými vzorky pracujte maximálně opatrně, abyste zamezili možné kontaminaci 

pracovního prostředí. 

V případě, že nemáte k dispozici recapper pro automatické otevírání a zavírání vialek, ale máte 

k dispozici scanner 2D matrix kódů ze dna vialek se vzorky, postupujte následovně: 

1. Po stočení otevřete vialky manuálně a víčka odložte na čisté místo, tak abyste zachovali 

informaci o tom, které víčko patří, ke které vialce. 

Pozn. Doporučujeme jako odkládací plochu pro víčka použít jakoukoliv 96 jamkovou destičku. Víčka lze 

do jamek těchto destiček zasunout špinavou stranou dolů. Formát 96 jamkové destičky vám navíc 

umožní jednoduše přiřadit při opětovném zavření správné víčko ke správné vialce. 

2. Přeformátujte otevřené vialky z poloviny obsazených racků tak, aby byl kromě pozic A1 a 

H12 SAMPLE rack maximálně zaplněn.  

DŮLEŽITÉ: Během přeformátování vzorků překontrolujte hladinu vzorku v odběrových 

vialkách. Pokud je hladina vzorku nižší než ryska na vialce, umístěná přibližně 1 cm nad jejím 

dnem, tak vzorek vyřaďte z analýzy. Takto vyřazený vzorek je nutné otestovat manuálně. 

3. Vložte do racku již OTEVŘENÉ vialky s NC (pozice A1) a PC (pozice H12). 

4. Takto připravený SAMPLE rack vložte do pipetovací stanice Bravo do pozice 7, jak je 

popsáno v kapitole 4.2.2 a postupujte podle pokynů v protokolu (pokud by Vás protokol 

vyzval ke vložení SAMPLE rack do recapperu, tak tuto výzvu ignorujte a stiskněte rovnou 

tlačítko continue). 

5. Po skončení protokolu vyjměte SAMPLE rack z pipetovací stanice podle pokynů uvedených 

v kapitole 4.2.4. 

6. Nejdříve zavíčkujte a vyjměte ze SAMPLE rack kontrolní vialky (NC a PC). 

7. Poté manuálně zavíčkujte všechny vzorky víčky odloženými při otevírání (pro pohodlnější 

zavíčkování je doporučené vzorky znovu přeformátovat do každé druhé řady). 

8. Na závěr přeformátujte vzorky zpět do jednoho racku v IDENTICKÉM rozložení, v jakém se 

rack vkládal do pipetovací stanice a celý jej zavíčkujte a zamkněte krycím víkem. 
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3.5.4 Otevírání a zavírání vialek bez scanneru vialek 

V případě, že nemáte scanner 2D matrix kódů ze dna vialek se vzorky, postupujte podle 

možností identicky jako v kapitolách 3.5.2 nebo 3.5.3 s následujícími rozdíly: 

1. Před spuštěním protokolu (ideálně během přeformátování vzorků) si vytvořte mapu 

všech vzorků v SAMPLE rack, pro následnou analýzu výsledků. 

2. V protokolu přeskočte výzvu ke vložení SAMPLE rack do scanneru a vložte jej přímo do 

recapperu/pipetovací stanice. 

3.6 Příprava RT-PCR Master Mix reservoir  

Následující kroky proveďte v prostoru odděleném od prostoru, kde pracujete se vzorky nebo 

s pozitivní kontrolou, a zároveň používejte jiné pipety. Dodržováním těchto pravidel zamezíte 

případné kontaminaci. 

1. Rozmrazte a smíchejte dohromady tři předem připravené alikvoty RT-PCR Master Mixu ze 

soupravy DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (kat.č. DB-1219-1000rxns). 

Pozn. Každá ze tří složek RT-PCR Master Mixu označené čísly 1, 2 a 3 je dodávána v objemu 5,5 ml. Před 

prvním použitím kitu je proto nutné každou složku rozdělit do čistých PCR zkumavek na 10 alikvotů o 

objemu 510 µl a co nejdříve zmrazit v -80 °C. Jeden alikvot od každé složky poté slouží k přípravě RT-PCR 

Master Mixu pro analýzu 96 vzorků. 

2. Strhněte fólii z jednoho očíslovaného sloupce (8 jamek) v RT-PCR Master Mix reservoir. 

3. Napipetujte 180 µl RT-PCR Master Mixu do každé z osmi právě odkrytých jamek. Pro 

přesné pipetování použijte výhradně 200 µl pipetu a metodu reverzního pipetování. 

4. Zkontrolujte, že na dně jamek v RT-PCR Master Mix reservoir nejsou žádné bubliny. 

5. Pokud přenášíte RT-PCR Master Mix reservoir k pipetovací stanici na delší vzdálenost, 

zakryjte jej přiloženým víčkem. 

3.7 Nutné kontroly pro použití v in vitro diagnostice 

Pro použití toho produktu v in vitro diagnostice se musejí použít následující kontroly: i) externí 

kontrola, ii) negativní kontrola, iii) pozitivní kontrola. Všechny tyto kontroly jsou součástí 

soupravy DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (kat.č. DB-1219-1000rxns) v jejímž 

manuálu je význam a použití těchto kontrol detailně popsáno. 

4 Protokol pro přípravu PCR destičky 

4.1 Obecné informace 

Pro zajištění správného fungování protokolu je nutné, aby pipetovací stanice Agilent Bravo 

byla osazena 96ST hlavou a dvěma přesnými pozicemi, umístěnými v pozicích 1 a 3. Pipetovací 

stanice by měla dále být řádně nainstalována a otestována autorizovaným zástupcem 

prodejce přístroje. Na pipetovací stanici musí být také instalován zde popsaný protokol 

poskytovaný firmou DIANA Biotechnologies v rámci instalačního balíčku Bravo installation 

package for DBdirect™ (kat.č. DB-1224).  
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Pro dlouhodobé a spolehlivé fungování je nutná pravidelná údržba a testování pipetovací 

stanice, které zajišťuje autorizovaný servis prodejce přístroje. Příprava PCR destičky by měla 

být prováděna při pokojové teplotě (18-25 °C). 

Níže popsané kroky provedou přípravu PCR destičky pro RT-PCR analýzu vzorků slin. Protokol 

rozpipetuje RT-PCR Master Mix do PCR destičky, poté k němu přidá vzorek slin ze SAMPLE rack 

a na závěr přidá externí kontrolu z CONTROL plate. Celý protokol trvá 5-10 minut a VYŽADUJE 

přítomnost operátora. 

4.2 Provedení protokolu 

4.2.1 Příprava pipetovací stanice Agilent Bravo 

Po zapnutí pipetovací stanice je nutné provést kroky 1-6, kterými se přístroj inicializuje. Tyto 

kroky již není nutné provádět při opakování protokolu na již zapnuté a inicializované 

pipetovací stanici. 

1. Zapněte pipetovací stanici Agilent Bravo. 

2. Otevřete soubor DB-1226 DBdirect_vialky na ploše počítače. 

3. Po objevení okna, ve kterém se Vás program zeptá, zda inicializovat pipetovací stanici, 

klikněte na „Yes“. 

4. Přihlaste se do programu VWorks, stisknutím tlačítka „OK“ (pole „User name“ a 

„Password“ nechte prázdná). 

5. Po objevení okna, ve kterém se Vás program ptá, zda není v gripperu (robotická ruka na 

pipetovací hlavě) umístěna destička, klikněte na tlačítko „Ignore and continue ...“. 

6. Po objevení okna, ve kterém se Vás program ptá, zda nejsou na pipetovací hlavě nasazené 

špičky s kapalinou, klikněte na tlačítko „Retry“. 

7. Poté se automaticky objeví ovládací okno protokolu (viz. obrázek 1).  

8. Vyplňte pole „Experiment ID” a „Jméno operátora”.  

9. Vyplňte pole „SAMPLE rack ID”. Jedná se o unikátní číslo natištěné na krátké straně 

SAMPLE rack. Toto číslo buď opište nebo po kliknutí do okna naskenujte pomocí čtečky. 

DŮLEŽITÉ: Pole Experiment ID a Sample rack ID nesmějí obsahovat znaky mezera, dvojtečka, 

lomítko. Povolené oddělovací znaky jsou podtržítko nebo pomlčka. 

 
Obrázek 1: Screenshot vyplněného ovládacího okna protokolu  
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10. V poli „Stav tip70 tip box“ zvolte jednu ze dvou možností: 

1. Zvolte možnost „plna“ pokud je krabička špiček tip70 tip box plná špiček 

2. Zvolte možnost „poloprazdna“ pokud je krabička špiček tip70 tip box zaplněná 

špičkami pouze z poloviny (v každém druhém řádku) 

11. Vyplňte pole „Počet použití Master Mix tip box (pozice 3)“. Do pole vyplňte číslo 

v rozmezí 1-10 podle toho, po kolikáté používáte Master Mix tip box k přípravě PCR 

destičky (návod ke správnému určení čísla najdete v sekci 8.1). 

12. Vyplňte pole „Číslo sloupce v RT-PCR Master Mix reservoir (pozice 6)“. Do pole vyplňte 

číslo v rozmezí 1-12 podle toho, do kterého sloupce RT-PCR Master Mix reservoir budete 

pipetovat RT-PCR Master Mix pro přípravu PCR destičky (viz sekce 3.6). 

4.2.2 Umístění destiček a špiček do pipetovací stanice Agilent Bravo 
Nejdříve vkládejte destičky a špičky do zadních pozic (pozice 1, 2 a 3) pipetovací stanice a 

postupujte směrem dopředu. Vyhněte se pohybu nad otevřenými destičkami nebo špičkami. 

Následující kroky provádějte v nových čistých rukavicích (především ne v rukavicích, které 

byly použity při práci s vialkami se vzorky), abyste zamezili případným kontaminacím. 

1. Postupujte podle schématu “Schéma pozic destiček a špiček”, které se vám zobrazí 

v ovládacím okně protokolu (viz. obrázek 1). 

2. Vložte čisté špičky tip70 tip box do pozice 1 a Master Mix tip box do pozice 3. Odeberte 

víčka z obou krabiček.  

3. Vložte prázdnou krabičku od špiček EMPTY tip box do pozice 4 a sundejte z ní víčko. 

4. Opatrně strhněte folii z CONTROL plate a vložte jej na pozici 5. Pokud byl CONTROL plate 

před použitím uložen v mrazáku, tak ho znovu stočte a ujistěte se, že je jeho obsah 

kompletně rozmrzlý. 

5. Opatrně vložte připravený RT-PCR Master Mix reservoir do pozice 6 a sundejte z něj víčko. 

6. Vložte prázdnou PCR destičku do pozice 9, do již přítomného 96w PCR adapter. 

7. V posledním kroku opatrně vložte do pipetovací stanice SAMPLE rack na pozici 7 se 

zavřenými vialkami se vzorky. Pokud nemáte automatický recapper na otevírání vialek, tak 

vialky před vložením do pipetovací stanice otevřete (viz. sekce 3.5.3). 

Pozn. Stojánek se vzorky vkládejte vždy jako poslední destičku až ve chvíli, kdy všechny ostatní destičky 

a krabičky jsou na svých pozicích. Takto se minimalizuje riziko kontaminace reagencií vzorky. 

4.2.3 Spuštění protokolu 

Před spuštěním protokolu ještě jednou pečlivě zkontrolujte, že: 

• všechny destičky a špičky jsou orientovány tak, že jejich popisky směřují na operátora,  

• všechny destičky a špičky jsou na správných pozicích, tzn. čísla na jejich popiscích 

odpovídají pozicím, na kterých jsou uloženy, 

• žádné destičky nebo špičky na sobě nemají víčko nebo fólii, 

• destičky a špičky jsou správně usazeny ve svých pozicích, 

• při nedodržení těchto pokynů neproběhne příprava PCR destičky správně, navíc 

může dojít ke kolizi pipetovací hlavy potenciálně vedoucí k poškození přístroje . 

1. Zmáčkněte “Run” tlačítko . 

2. Po zmáčknutí “Run” tlačítka, se objeví nové okno. V pravém dolním rohu tohoto okna 

zmáčkněte tlačítko „Finish“. 

3. Objeví se nové okno, které rekapituluje rozložení destiček a špiček v pipetovací stanici. 
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4. Pokud jste již zkontrolovali, že jsou všechny destičky a špičky na správných místech, jsou 

správně usazené a že na sobě nemají fólii nebo víčko, tak zmáčkněte tlačítko „Continue“. 

Pozn. Pokud se objeví další okno s názvem !!!CHYBA, tak jste nevybrali žádnou z možností pro pole „Stav 

tip70 tip box“. Protokol v tomto bodě ukončete (postupným zmáčknutím tlačítek „Pause and diagnose“ 

a „Abort“). Vyberte správnou možnost pro výše uvedené pole a začněte znovu od bodu 1.  

5. Objeví se nové okno, které Vás vyzve k vložení SAMPLE rack do scanneru 2D matrix kódů 

umístěném vedle pipetovací stanice. Po vložení klikněte na tlačítko „Continue“. 

6. Scanner přečte 2D kódy na dně vialek a vyexportuje je do *.cvs souboru s názvem ve 

formátu YYYYMMDD_hhmm_SAMPLE rack ID.csv (soubor lze najít v adresáři C://DIANA 

Biotech/Ziath Readout). 

7. Soubor se automaticky otevře. Zkontrolujte, že všechny vialky jsou správně načteny 

(špatné načtení obsahuje místo čísla vialky výraz „EMPTY“). 

Pozn. Pokud se některý z 2D matrix kódů nenačte správně, tak protokol v tomto bodě ukončete 

(postupným zmáčknutím tlačítek „Pause and diagnose“ a „Abort“). Opatrně vizuálně zkontrolujte, zda 

není u dané vialky 2D kód poškozen, případně dna vialek otřete a spusťte protokol znovu od bodu 1. 

8. Po kontrole zavřete soubor stisknutím křížku v pravém horním rohu. 

9. Objeví se nové okno, které Vás vyzve k otevření vialek pomocí recapperu a vložení 

otevřeného SAMPLE rack zpět do pipetovací stanice na pozici 7. 

10. Otevřete vialky pomocí recapperu a vraťte SAMPLE rack zpět do stanice. 

11. Po vrácení SAMPLE rack do pipetovací stanice klikněte na tlačítko „Continue“.  

DŮLEŽITÉ: Během práce se stojanem se vzorky (SAMPLE rack) popsané v bodech 5-10 je 

KRITICKÉ po celou dobu zachovat jeho správnou orientaci. Pro usnadnění orientace, jsou 

označené rohy scanneru a recapperu stejnou barvou jako pozitivní a negativní kontroly. Levý 

horní roh (A1 – negativní kontrola) bíle a spodní pravý roh (H12 – pozitivní kontrola) červeně. 

12. Tímto se spustí protokol přípravy PCR destičky, který zahrnuje následující kroky: 

i. rozpipetování RT-PCR Master Mixu z rezervoáru do PCR destičky, 

ii. přenesení vzorků slin ze SAMPLE rack do PCR destičky a jejich promíchání, 

iii. přenesení externí kontroly z CONTROL plate do PCR destičky a její promíchání. 

13. Osobně sledujte celý protokol. Během protokolu budete třikrát vyzváni ke kontrole 

správného nabrání špiček. Správné nabrání špiček je následovné: 

i. první nabrání osmi špiček (jednoho sloupce) z krabičky Master Mix tip box, 

ii. druhé nabrání 96 špiček (celá pipetovací hlava) z krabičky tip70 tip box, 

iii. třetí nabrání 96 špiček (celá pipetovací hlava) z krabičky tip70 tip box. 

14. Po kontrole správného nabrání špiček vždy pokračujte kliknutím na tlačítko „Continue“. 

Pozn. Pokud stroj nabere špičky nesprávně při prvním nabrání, tak chybu napravte podle pokynů 

uvedených v sekci 8.2. Pokud stroj nabere špičky nesprávně při druhém nebo třetím nabrání, tak chybu 

napravte podle pokynů uvedených v sekci 8.3. V případě, že byste chybu opravit nedokázali, kontaktujte 

technickou podporu (viz. zápatí). 

15. Poté co protokol skončí a objeví se okno „Protocol complete“ klikněte na tlačítko „OK“. 

16. Po skončení protokolu se automaticky vygeneruje záznam o provedení protokolu 

obsahující název, aktuální čas a všechny informace vyplněné do polí ovládacího okna RNA 

izolačního protokolu. Záznam se propíše do souboru LOG_db1226.csv (Diana 

Biotech/Bravo Files/Log Files). 
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4.2.4 Úklid destiček a špiček po skončení protokolu 

1. Opatrně vyjměte PCR destičku z pipetovací stanice, přelepte ji optickou PCR fólií a stočte 

ji na 200× g po dobu 30 sekund. Poté destičku vložte do qPCR cykleru a spusťte analýzu.  

2. Po spuštění analýzy ukliďte zbytek destiček v pipetovací stanici. 

3. Opatrně přikryjte víčkem a vyjměte RT-PCR Master Mix reservoir z pozice 6 a uchovejte 

ho na další použití (rezervoár lze použit na přípravu až 12 PCR destiček). 

4. Opatrně vyjměte a zalepte mrazu odolnou fólií CONTROL plate z pozice 5. Pokud budete 

CONTROL plate opakovaně používat po celý den, ponechte ho nezamrazený při teplotě do 

25 °C. V případě, že již CONTROL plate nebudete daný den používat, zamrazte jej. 

V případě okamžitého dalšího použití ponechte CONTROL plate v pipetovací stanici 

nezalepený, pouze jej přikryjte přiloženým víčkem (CONTROL plate lze použít na přípravu 

až deseti PCR destiček). 

Pozn. Detailní informace o skladování externí kontroly naleznete v návodu pro soupravu DBdirect™ 

COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (kat.č. DB-1219). 

5. Opatrně vyjměte SAMPLE rack z pozice 7 a zavíčkujte všechny vialky se vzorky buď pomocí 

recapperu (viz. sekce 3.5.2) nebo manuálně (viz. sekce 3.5.3).  

6. Ze stojanu vyjměte pozitivní a negativní kontrolu (pozice A1 a H12) a ponechte si je na 

další použití (kontrolní vialky lze použít na přípravu až pěti PCR destiček).  

Pozn. Detailní informace o skladování pozitivní a negativní kontroly naleznete v návodu pro soupravu 

DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (kat.č. DB-1219).  

7. Celý stojan se vzorky slin překryjte víčkem a zamkněte. Takto zavíčkovaný stojan lze 

uchovat po neomezenou dobu při -80 °C.  

DŮLEŽITÉ: V případě, že byste vzorky likvidovali, je NUTNÉ vyhodit POUZE vialky a stojany na 

vialky si ponechat na další použití (před novým použitím je nutné racky pečlivě omýt vodou, 

aby se zamezilo případně kontaminaci nových vzorků). Testované vzorky mohou obsahovat 

virovou RNA, a proto musí být zlikvidovány způsobem, který bude minimalizovat možnost 

kontaminace okolí.  

8. V případě, že je EMPTY tip box v pozici 4 plný, tak jej zavíčkujte a vyhoďte do odpadu. 

Pokud je v EMPTY tip box pouze polovina špiček, tak ho ve stanici ponechte. 

9. V případě, že je tip70 tip box v pozici 1 prázdný, tak jej vyjměte. Tuto krabičku od špiček 

však nevyhazujte, neboť ji použijete při dalším protokolu. Popisek na této krabičce 

přelepte popiskem „EMPTY tip box“, který je součástí soupravy. Pokud je v tip70 tip box 

pouze polovina špiček, tak jej ve stanici ponechte. 

10. Pokud byl Master Mix tip box na pozici 3 použit méně než desetkrát, přeškrtněte číslo 

odpovídající počtu jeho použití. Pokud již nebudete daný den pipetovací stanici používat, 

tak Master Mix tip box zavíčkujte a vyjměte z pipetovací stanice. Pokud byl Master Mix tip 

box použit již desetkrát, tak jej zavíčkujte a vyhoďte. 

11. Pokud již daný den nebudete provádět přípravu PCR destičky, zavřete celý program 

VWorks (aniž byste jej ukládali) a vypněte pipetovací stanici Agilent Bravo a počítač. Pokud 

budete provádět další přípravu PCR destičky postupujte podle pokynů v sekci  4.2.1.  
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5 Právní upozornění 
V plném rozsahu povoleném zákony vaší jurisdikce, je DIANA Biotechnologies, s.r.o., zbavena 

odpovědnosti za jakékoli přímé nebo nepřímé škody spojené nebo vzniklé v souvislosti s tímto 

dokumentem a jeho použitím, jakož i za jakékoli přímé a nepřímé škody spojené nebo vzniklé 

v souvislosti se soupravou DBdirect™ Bravo Extension for Saliva 1.4IM a s jejím použitím. 

V případě využití soupravy DBdirect™ Bravo Extension for Saliva 1.4IM v in vitro diagnostice 

společně s CE IVD certifikovanými RT-PCR soupravami jinými než DBdirect™ COVID-19 

Multiplex RT-PCR Kit (kat.č. DB-1219-1000rxns) připadá odpovědnost validovat proces 

uživateli. 

DIANA Biotechnologies, s.r.o., je výlučným vlastníkem všech protokolů pro pipetovací stanici 

Agilent Bravo referovaných v této příručce. Bez výslovného souhlasu autorizovaného zástupce 

DIANA Biotechnologies, s.r.o., je zakázáno poskytovat tyto protokoly třetím stranám. 

6 Seznam kompatibilních souprav 
DB-1219-1000rxns DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (1000 testů) 

DB-1225 Saliva Collection Sets 1.4IM 

DB-1230 Saliva Collection Sets 1.4IF 

DB-1224 Bravo Installation Package for DBdirect™ 
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7 Použité grafické symboly  
 Manufacturer / Výrobce 

 Date of Manufacture / Datum výroby 

 Caution / Pozor  

 Lot Number / Kód dávky 

 Operator´s manual, operating instructions / Čtěte návod k použití 

 Catalogue Number / Katalogové číslo 

 Lower limit of temperature / Dolní mez teploty 

 Temperature limit / Limit teploty 

 Upper limit of temperature / Horní mez teploty 

 Do not use if package is damaged / Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno 

 Use by date / Použít do data 

 Do not reuse / Nepoužívat opětovně 

 Keep away from sunlight / Chraňte před slunečním zářením 
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8 Příloha 

8.1 Návod na správné zvolení počtu použití Master Mix tip box 

Před spuštěním protokolu je nutné správně vyplnit pole „Počet použití Master Mix tip box 

(pozice 3)“.  

Jak určit správné číslo použití Master Mix tip box?  
VŽDY provádějte určení správného počtu použití Master Mix tip box pomocí minimálně 

dvou různých níže zmíněných způsobů (např. pomocí způsobu 1 a 2).  

1. Na přední straně Master Mix tip box jsou očíslovaná pole odpovídající jednotlivým 

sloupcům špiček, které se po každém spuštěním protokolu proškrtávají. Do pole „Počet 

použití Master Mix tip box (pozice 3)“ proto napište nejnižší neproškrtnuté číslo sloupce.  

2. V levé části krabičky (prvních 10 sloupců) jsou čisté špičky. Pipetovací stanice tyto špičky 

postupně odebírá zleva doprava. Správné číslo počtu použití pomocí počítání ještě 

nepoužitých čistých špiček je rovno: 

11 - počet čistých špiček (levá část krabičky) 

3. Pipetovací stanice postupně odebírá vždy jeden sloupec čistých špiček (8 špiček) zleva 

doprava. Správné číslo použití tedy lze spočítat z prázdných pozic v řadě čistých špiček, od 

levého okraje krabičky po první nepoužitou čistou špičku a je rovno: 

počet prázdných jamek (počítáno od levého okraje) + 1 

Příklady různých možných rozložení špiček v Master Mix tip box  

 

„Počet použití Master Mix tip box“ = 1 

(stav před prvním použitím) 

„Počet použití Master Mix tip box“ = 4 

(stav před čtvrtým použitím) 

„Počet použití Master Mix tip box“ = 6 

(stav před šestým použitím) 

„Počet použití Master Mix tip box“ = 10 

(stav před posledním použitím) 
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8.2 Návod na opravu špatného nabrání špiček Master Mix tip box 
Špatné nabrání špiček z Master Mix tip box je jakékoliv nabrání špiček, které vyústí v to, že na 

hlavě NEBUDE nasazeno právě 8 špiček v nejvíce pravém (z pohledu operátora stojícího před 

pipetovací stanicí) sloupci pipetovací hlavy. Vložení nepřesného čísla do pole „Počet použití 

Master Mix tip box (pozice 3)“ může vést ke dvěma situacím: 

1. Pipetovací stanice nenabere žádné špičky 

2. Pipetovací stanice nabere více než jeden sloupec špiček 

3. Pipetovací stanice nabere jeden sloupec špiček z nesprávné pozice – strojem by měly 

být vždy nabrány špičky, které jsou nejvíce vlevo 

Ve všech případech postupujte následovně: 

1. Nejdříve v čistých rukavicích sundejte 

VŠECHNY nabrané špičky z pipetovací 

hlavy a vložte je zpět do levé části Master 

Mix tip box tak, aby čisté špičky tvořili 

spojitou řadu (špičkami doplňujte box 

vždy zprava doleva). 

2. V okně „Kontrola špiček“ klikněte na 

tlačítko „Pause and diagnose“ (bod 1). 

3. V okně „Scheduler Paused“ klikněte na tlačítko „Abort process“ (bod 2) čímž se ukončí 

probíhající protokol. 

4. Vyplňte správné číslo do pole „Počet použití Master Mix tip box (pozice 3)“ a spusťte 

protokol znovu. 

 

8.3 Návod na opravu špatného nabrání špiček z tip70 tip box 

Při nabírání špiček se může stát, že pipetovací stanice nabere 

špičku navíc (důvod je primárně elektrostatické nabití špiček a 

posléze jejich přilnutí), kdy správně nabraná špička „vytáhne“ i 

sousední špičku z vedlejšího kvadrantu. Takto navíc nabraná 

špička může buď viset na nabrané špičce (viz. obrázek vpravo) 

nebo spadnout na pracovní plochu pipetovací stanice. Tento jev 

by mohl vést k vážné kolizi během protokolu, a tudíž se po 

každém nabrání špiček provádí vizuální kontrola jejich 

správného nabrání. Pro ulehčení kontroly doporučujeme 

sledovat krabičku špiček, ze které se špičky nabírají raději než samotnou pipetovací hlavu. 

V případě, že zjistíte nesprávné nabrání špiček v jednom z kroků protokolu, tak danou špičku 

nejdříve najděte (buď na pipetovací hlavě nebo na pracovní ploše stanice) a poté ji vložte 

zpět do krabičky špiček na její místo, aby odpovídala fotce uvedené níže. 

  

bod 2 

bod 1 
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Při přípravě PCR destičky jsou z tip70 tip box nabrány špičky dvakrát (jde o druhé a třetí 

nabrání špiček, jelikož první nabrání je nabrání pouze osmi špiček z Master Mix tip box). 

Pokud jste do pole „Stav tip70 tip box (pozice 1)“ vybrali stav „plna“, musí rozložení špiček 

v krabičce tip70 tip box vypadat následovně: 

     tip70 tip box po prvním nabrání špiček            tip70 tip box po druhém nabrání špiček   

 

Pokud jste do pole „Stav tip70 tip box (pozice 1)“ vybrali stav „poloprazdna“, musí rozložení 

špiček v krabičce tip70 tip box vypadat následovně: 

     tip70 tip box po prvním nabrání špiček          tip70 tip box po druhém nabrání špiček   

 

Pokud by pipetovací stanice NENABRALA špičku (tj. měla nasazeno na pipetovací hlavě méně 

než 96 špiček) nepokračujte v protokolu a kontaktujte nás.  
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Souhrnný protokol 
Příprava reagencií a spotřebního materiálu 
Pro analýzu 96 vzorků (tj. přípravu jedné PCR destičky) budete potřebovat následující: 

1. Reagencie: DBdirect™ RT-PCR Master Mix pro 96 vzorků; 1× vialka s PC; 1× vialka s NC 

2. Destičky: 1× připravený CONTROL plate; 1× prázdná PCR destička; minimálně jeden 

sloupec v RT-PCR Master Mix reservoir překrytý fólií 

3. Špičky: 1× tip70 tip box (buď plná, nebo z poloviny plná); 1× Master Mix tip box, 

1× prázdná krabička (buď prázdná, nebo z poloviny plná) 

Příprava vialek s kontrolami a CONROL plate 

1. Vyndejte z mrazáku jednu vialku s pozitivní (PC, červené víčko ) a jednu vialku s negativní 

(NC, bílé víčko ) kontrolou a nechte je rozmrznout na pokojové teplotě. 

Pozn. Pokud vialky s kontrolami nejsou připravené, tak si je připravte následovně: do prázdných 

označených vialek (součástí soupravy) odpovídající vámi používaným odběrovým sadám (kat. č. DB-

1225, nebo DB-1230) napipetujte 250 µl PC (Positive control; červené víčko s číslem 4) nebo 250 µl NC 

(PCR water) z DBdirect™COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (kat.č. DB-1219-1000rxns).  

2. Vyndejte z mrazáku jeden CONTROL plate a nechte ho rozmrznout na pokojové teplotě. 

Pozn. CONTROL plate připravíte následovně: do prázdné destičky označené CONTROL plate (součást 

soupravy) rozpipetujte 20 µl roztoku External control do každé jamky. Tento roztok (označen číslem 5) 

je součástí soupravy DBdirect™COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (kat.č. DB-1219-1000rxns). Každý takto 

připravený CONTOL plate je určený k pěti použitím. 

Příprava SAMPLE rack 

1. Vzorky vyskládejte do SAMPLE rack do každé druhé řady (tedy maximálně 48 vzorků) 

2. Připravené racky vložte do inkubátoru předehřátého na 90 °C po dobu 30 minut.  

3. Poté SAMPLE racky vyjměte, nechte vychladnout a stočte 100× g po dobu 2 minut.  

4. Vzorky naplňte celý stojan tak, aby pozice A1 a H12 zůstaly prázdné. 

Pozn. Pokud nepoužíváte čtečku 2D matrix kódů na dně zkumavek, tak je nutné si zaznamenat na, které 

pozici ve stojanu je jaký vzorek. Bez této informace bude nemožné provést vyhodnocení analýzy. 

5. Do pozice A1 ve stojanu vložte vialku NC a do pozice H12 vložte vialku PC. 

Příprava RT-PCR Master Mix reservoir 

1. Všechny roztoky nechte před použitím rozmrznout, stočte, zvortexujte a znovu stočte. 

2. Smíchejte dohromady 510 µl od každé složky (označené čísly 1, 2, 3) RT-PCR Master Mixu 

z DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit tak, abyste dostali 1530 µl roztoku. 

3. Odstraňte jeden proužek (sloupec osmi jamek) fólie z RT-PCR Master Mix reservoir a 

napipetujte do každé jamky tohoto sloupce 180 µl připraveného RT-PCR Master Mixu. 

4. Zkontrolujte, že na dně jamek v RT-PCR Master Mix reservoir nejsou žádné bubliny. 

5. Pokud přenášíte RT-PCR Master Mix reservoir k pipetovací stanici na delší vzdálenost, 

zakryjte RT-PCR Master Mix reservoir víčkem. 

Provedení přípravy PCR destičky na pipetovací stanici  
1. Zapněte pipetovací stanici Agilent Bravo.  

2. Otevřete soubor DB-1226 DBdirect_vialky na ploše počítače.  

3. Inicializujte pipetovací stanici a přihlaste se do programu VWorks. 
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4. Vyplňte všechna potřebná pole v ovládacím panelu protokolu.  

i. Do pole „SAMPLE rack ID“ naskenujte čárový kód na boční straně SAMPLE rack. 

ii. Pro určení správného počtu použití Mater Mix tip box použijte návod v sekci 8.1. 

DŮLEŽITÉ: Pole Experiment ID a Sample rack ID nesmějí obsahovat znaky mezera, dvojtečka, 

lomítko. Povolené oddělovací znaky jsou podtržítko nebo pomlčka. 

5. Umístěte na pozice v pipetovací stanici destičky a špičky podle schématu (viz. obrázek).  

 

6. Klikněte postupně na tlačítka “Run”, „Finish“ a „Continue“. 

7. Po vyzvání vložte zavíčkovaný SAMPLE rack na scanner a zmáčkněte „Continue“. 

8. Zkontrolujte správné načtení kódů všech vialek, soubor zavřete a vložte SAMPLE rack do 

recapperu a otevřete všechny vialky. 

Pozn. Pokud nemáte scanner, tak kroky 7 a 8 přeskočte. Pokud nemáte recapper, tak vložte do stanice 

SAMPLE rack s již manuálně odvíčkovanými vialkami (viz sekce 3.5.3). 

9. Po dalším vyzvání vložte SAMPLE rack zpět do pipetovací stanice na pozici 7 a zmáčkněte 

„Continue“. Dbejte na to, abyste během manipulace se SAMPLE rack zachovali jeho 

správnou orientaci. 

10. Osobně sledujte celý protokol. Během protokolu budete třikrát vyzváni ke kontrole 

správného nabrání špiček. Správné nabrání špiček je následovné: 

1. první nabrání osmi špiček (jednoho sloupce) z krabičky Master Mix tip box, 

2. druhé nabrání 96 špiček (celá pipetovací hlava) z krabičky tip70 tip box, 

3. třetí nabrání 96 špiček (celá pipetovací hlava) z krabičky tip70 tip box. 

11. Po kontrole správného nabrání špiček vždy pokračujte kliknutím na tlačítko „Continue“. 

Pozn. Pokud stroj nabere špičky nesprávně, tak chybu napravte podle pokynů v sekcích 8.2 nebo 8.3. 

12. Po skončení protokolu vyjměte z pipetovací stanice PCR destičku z pozice 9, přelepte ji 

PCR fólií a proveďte analýzu na real-time PCR cykleru.  

13. Zavíčkujte a vyjměte RT-PCR Master Mix reservoir z pozice 6. 

14. Vyjměte a zalepte mrazu odolnou fólií CONTROL plate z pozice 5. 

15. Vyjměte a zavíčkujte (pomocí recapperu nebo manuálně) SAMPLE rack z pozice 7. 

16. Pokud je plný, tak zavíčkujte a vyhoďte EMPTY tip box z pozice 4. 

17. Pokud je prázdný, tak zavíčkujte a přelepte polepkou „EMPTY tip box“ krabičku tip70 tip 

box a použijte ji v dalším protokolu. 

18. Odškrtněte použití krabičky Master Mix tip box a ponechte ji ve stanici pro další použití.  

19. Pokud již daný den nebudete protokol používat, vypněte program i pipetovací stanici. 
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