Duben 2017

Důležitá poznámka
Vážený zákazníku,
zveřejnili jsme novou verzi 2.0.8 softwaru PyroMark® Q24 pro nástroje PyroMark Q24
MDx a PyroMark Q24. Tento nový software je kompatibilní s operačním systémem
Windows® XP, Windows 7 a nyní také Windows 10.
Pokud byl váš nástroj PyroMark Q24 dodán s předchozí verzí softwaru, můžete provést
upgrade na verzi softwaru 2.0.8 tak, že si ji stáhnete z následujících webových stránek:


www.qiagen.com/PyroMark-Q24-MDx-SW-208-upgrade (PyroMark Q24 MDx)



www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade (PyroMark Q24)

Verzi 2.0.8 softwaru PyroMark Q24 si také můžete objednat na CD:


Pro PyroMark Q24 MDx (kat. č. 9019063)



Pro PyroMark Q24 (kat. č. 9019062)

Následující nové plug-iny Pyro® pro soupravy Pyro therascreen byly ověřeny a uvolněny
pro použití s novým softwarem PyroMark Q24 Software ve verzi 2.0.8.


Plug-in EGFR Pyro v.1.3.0



Plug-in KRAS Pyro v.1.3.0



Plug-in RAS Extension Pyro v.1.3.0



Plug-in BRAF Pyro v.1.3.0



Plug-in GIST Pyro v.1.3.0

Sample to Insight__

Plug-iny jsou k dispozici ke stažení na příslušných stránkách katalogu na adrese
www.qiagen.com v záložce „Product Resources“ (Zdroje produktů) a sekci „Analysis
Software“ (Analytický software). Doporučujeme všem zákazníkům, aby si software co
nejdříve aktualizovali na nejnovější verzi. Pro zajištění řádné implementace v rámci
laboratoře by se měli zákazníci řídit místními postupy.
Poznámka: Plug-iny jsou platné pouze v kombinaci s verzí 2.0.8 softwaru PyroMark Q24.
Poznámka: S výjimkou plug-inu EGFR Pyro v.1.3.0 byly plug-iny aktualizovány výhradně
proto, aby byla zajištěna kompatibilita s novým softwarem PyroMark Q24 2.0.8. Výsledky
získané prostřednictvím aktualizované verze 2.0.8 softwaru PyroMark Q24 s novým pluginem byly ověřeny a byla potvrzena jejich rovnocennost s výsledky z předchozích verzí
plug-inu.
Poznámka: U plug-inu EGFR Pyro v.1.3.0 bylo zjištěno, že předchozí verze plug-inu
EGFR Pyro nedokázala správně vyvolat vymazání 2239_2251>C a 2238_2248>GC
vzácného exonu 19. Software namísto toho hlásil neplatné výsledky a požadoval, aby
uživatel provedl manuální analýzu. Problém byl v rámci aktualizace vyřešen.
Budete-li potřebovat pomoc s aktualizací postupu testů Pyro, obraťte se na místního
obchodního zástupce nebo na místní oddělení zákaznického servisu společnosti QIAGEN
na adrese www.qiagen.com/contact.
S pozdravem,
Váš osobní zdravotnický tým QIAGEN
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