Abril de 2017

Nota importante
Estimado cliente,
Lançamos o novo software PyroMark® Q24 versão 2.0.8 para os instrumentos PyroMark
Q24 MDx ou PyroMark Q24. Esse novo software é compatível com os sistemas
operacionais Windows® XP, Windows 7 e agora também com Windows 10.
Se o seu instrumento PyroMark Q24 foi entregue com uma versão anterior de software,
você poderá atualizá-la para a versão 2.0.8, baixando a nova versão a partir das
seguintes páginas:


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



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

Você também pode encomendar a versão 2.0.8 do software PyroMark Q24 em CD:


Para PyroMark Q24 Mdx (nº de catálogo 9019063)



Para PyroMark Q24 (nº de catálogo 9019062)

Os seguintes novos plug-ins Pyro® para os kits therascreen Pyro foram testados e liberados
para uso com o novo software PyroMark Q24 versão 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
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Os plug-ins estão disponíveis para serem descarregados, a partir da página do respectivo
catálogo, em www.qiagen.com, na guia “Product Resources” (Recursos do produto), na
seção “Analysis Software” (Software de análise). Recomendamos a todos os clientes
atualizar os seus sistemas para as últimas versões, o mais rápido possível. Os clientes
devem seguir os procedimentos locais para garantir a implementação adequada em seus
laboratórios.
Nota: Os plug-ins são válidos apenas em combinação com o software PyroMark Q24
versão 2.0.8.
Nota: À exceção do plug-in EGFR Pyro v.1.3.0, os plug-ins foram atualizados
exclusivamente para garantir compatibilidade com o novo software PyroMark Q24 2.0.8.
Os resultados obtidos com o software atualizado PyroMark Q24 versão 2.0.8 e os novos
plug-ins foram testados, e sua equivalência com os resultados obtidos em versões anteriores
de plug-ins foi confirmada.
Nota: Para o plug-in EGFR Pyro v.1.3.0, foi identificado que a versão anterior de plug-in
EGFR Pyro não efetuava corretamente a exclusões 2239_2251>C e 2238_2248>GC do
éxon raro 19. Em vez disso, o software relatava resultados inválidos, exigindo que os
usuários procedessem com a análise manual. Esse problema foi solucionado como parte
dessa atualização.
Para ajudá-lo a atualizar sua rotina de ensaio Pyro, entre em contato com seu representante
de

vendas

local

QJAGEN

ou

departamento

de

serviços

ao

www.qiagen.com/contact.
Saudações,
Sua equipe QIAGEN Personalized Healthcare
Marcas registradas: QIAGEN®, Sample to Insight®, Pyro®, PyroMark® (QIAGEN Group); Windows® (Microsoft Corporation)..
1106910 04/2017 HB-1958-002
© 2017 QIAGEN, todos os direitos reservados.

Nota Importante do plug-in Pyro do software PyroMark Q24 2.0.8

04/2017

cliente

local

em

