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Πληροφορίες εγγράφου (συνέχεια)
Πίνακας συμβόλων

Σύμβολο Τίτλος

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.sophiagenetics.com

Αριθμός καταλόγου

Προσοχή

Κατασκευαστής

Συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

In vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν

Εισαγωγέας

Πνευματικά δικαιώματα

Αυτό το έγγραφο και τα περιεχόμενά του ανήκουν στην SOPHiA GENETICS και στις θυγατρικές εταιρείες της («SOPHiA
GENETICS») και προορίζονται αποκλειστικά για τη συμβατική χρήση του πελάτη της αναφορικά με τη χρήση του ή των
προϊόντων που περιγράφονται στο παρόν και για κανέναν άλλον σκοπό. Το παρόν έγγραφο και το περιεχόμενό του δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή/και να κοινοποιηθεί, να αποκαλυφθεί ή να
αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της SOPHiA GENETICS. Η SOPHiA
GENETICS δεν μεταβιβάζει καμία άδεια βάσει των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των πνευματικών
δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το κοινό δίκαιο ούτε παρόμοια δικαιώματα οιωνδήποτε τρίτων μερών
με το παρόν έγγραφο. Οι οδηγίες του παρόντος εγγράφου πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά και ρητά από ειδικευμένο και
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και ασφαλής χρήση του προϊόντος ή των
προϊόντων που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Όλα τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου πρέπει να διαβαστούν και
να κατανοηθούν πλήρως πριν από τη χρήση του εν λόγω προϊόντος ή των προϊόντων

Η ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΗΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Η SOPHiA GENETICS ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ).
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Πληροφορίες εγγράφου (συνέχεια)
Διεύθυνση επικοινωνίας

SOPHiA GENETICS SA SOPHiA GENETICS SAS

ZA La Pièce 12, Technopole Izarbel

CH-1180 Rolle, Ελβετία 374 Allée Antoine d’Abbadie

Email: support@sophiagenetics.com F-64210 Bidart

Τηλέφωνο: Γαλλία

Διεθνώς: +41 21 694 10 60

Ηνωμένες Πολιτείες: +1 617 982 1210

Ιστότοπος: www.sophiagenetics.com
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Πληροφορίες εγγράφου (συνέχεια)
Συνθήκες

Το έγγραφο χρησιμοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες:

► Για περισσότερες πληροφορίες... Μια παραπομπή σε ένα σχετικό ή λεπτομερέστερο θέμα.

[ ] Κείμενο που περικλείεται από τετραγωνικές αγκύλες υποδηλώνει
προαιρετικούς προσδιορισμούς, ορίσματα ή δεδομένα.

<> Κείμενο που περικλείεται από αγκύλες υποδηλώνει υποχρεωτικά ορίσματα
ή δεδομένα.
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Πληροφορίες εγγράφου (συνέχεια)
Χρήση για την οποία προορίζεται

Το SOPHiA DDM είναι μια πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει στους κλινικούς ιατρούς και στους ερευνητές μια λύση για να
λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης με βάση γονιδιωματικά δεδομένα σε ογκολογικές και κληρονομούμενες
διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων δύσκολα αξιολογήσιμων καταστάσεων με σπάνιες παραλλαγές. Αυτό το κάνει μέσω
της ανάλυσης δεδομένων προσδιορισμού αλληλουχίας νέας γενιάς που παράγονται από βιβλιοθήκες ολόκληρου του
γονιδιώματος, βιβλιοθήκες σύλληψης-κιτ DNA ή RNA ή/και κιτ αμπλικονίων για εφαρμογές της γαμετικής σειράς και
σωματικές εφαρμογές. Το SOPHiA DDM προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους επαγγελματίες εργαστηρίου, κλινικούς
γενετιστές και μοριακούς παθολόγους.
Το SOPHiA DDM για IVD, είναι μια εφαρμογή Web που σας επιτρέπει να στέλνετε αίτημα για γονιδιωματική ανάλυση για ένα
δείγμα ή ομάδα δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής αρχείων προσδιορισμού αλληλουχίας, της
παρακολούθησης της κατάστασης του αιτήματος και της λήψης αρχείων αποτελεσμάτων.
Οι εφαρμογές μόνο για ερευνητική χρήση (Research Use Only, RUO) και για υποστήριξη κλινικών αποφάσεων (Clinical
Decision Support, CDS) μπορούν να προσπελάζονται μέσω της επιτραπέζιας εφαρμογής που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο
λειτουργίας SOPHiA DDM.
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Ορισμός όρων

C
CDS
Υποστήριξη κλινικών αποφάσεων - Δεν προορίζεται για
χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

R
RUO
Αποκλειστικά για ερευνητική χρήση - Δεν προορίζεται για
χρήση στις διαγνωστικές διαδικασίες.

S
SID
Μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από την
πλατφόρμα για κάθε Αίτημα, Δείγμα και Αναγνωριστικό
ασθενούς. Αυτό το αναγνωριστικό δεν μπορεί να αλλάξει.

Α
Αίτημα
Ψευδώνυμο για το Αίτημα γονιδιωματικής ανάλυσης.

Αίτημα γονιδιωματικής ανάλυσης
Ένα αίτημα για την ανάλυση ενός ή περισσότερων
γονιδιωματικών δειγμάτων, το οποίο ορίζει τα δεδομένα
εισόδου και το προϊόν που θα χρησιμοποιηθεί για την
ανάλυση. Σε ένα Αίτημα δίνεται ένα όνομα και αναγνωριστικό
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και
την εύρεση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης που
περιέχονται στο ίδιο Αίτημα γονιδιωματικής ανάλυσης.
Αναφέρεται και ως Αίτημα.

Αναγνωριστικό δείγματος
Αναγνωριστικό δείγματος που εξάγεται από το όνομα
δείγματος στο αρχείο FASTQ.

Αναγνωριστικό χρήστη
Αναγνωριστικό χρήστη που ορίζεται κατά τη δημιουργία ενός
ασθενούς. Αφού δημιουργηθεί, το αναγνωριστικό χρήστη δεν
μπορεί να τροποποιηθεί.

Αναφορά IVD
Μια αναφορά σε μορφή PDF η οποία περιέχει τα
αποτελέσματα της εξέτασης για έναν δεδομένο ασθενή και
δείγμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
περιεχόμενο της αναφοράς, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
της αντίστοιχης Κλινικής εφαρμογής.

Γ
Γονιδιωματικό δείγμα
Το αποτέλεσμα ενός κύκλου προσδιορισμού αλληλουχίας
NGS για ένα δεδομένο γενετικό δείγμα. Ένα Γονιδιωματικό
δείγμα αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα ζεύγη αρχείων
FASTQ με το ίδιο Αναγνωριστικό δείγματος και τον ίδιο
αριθμό Δείγματος. Αναφέρεται και ως Δείγμα.

Γραφικά στοιχεία
Μέρη του πίνακα ελέγχου που παρέχουν μια επισκόπηση
ή/και συντομεύσεις προς ειδικές ενότητες της πλατφόρμας,
για παράδειγμα, το γραφικό στοιχείο My Genomic Analysis
Requests (Τα δικά μου αιτήματα γονιδιωματικής ανάλυσης)
παρέχει μια επισκόπηση των τελευταίων κύκλων ανάλυσης
και γρήγορη πρόσβαση σε επιλεγμένους ή σε όλους τους
κύκλους ανάλυσης.

Δ
Δείγμα
Ψευδώνυμο για το Γονιδιωματικό δείγμα.

Ε
Έγγραφο παραμέτρων διοχέτευσης
Το έγγραφο παραμέτρων διοχέτευσης παρέχει μια υψηλού
επιπέδου περιγραφή του αλγορίθμου που χρησιμοποιείται για
την ανάλυση των ανεπεξέργαστων δεδομένων. Παρουσιάζει
όλα τα σχετικά βήματα της ανάλυσης και επισημαίνει τις
σημαντικές παραμέτρους και τις τιμές ουδού που
χρησιμοποιούνται για να καλούνται οι παραλλαγές με υψηλή
ή χαμηλή εμπιστοσύνη και να απορρίπτονται.

Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
Πολυπαραγοντικός έλεγχος ταυτότητας που περιλαμβάνει
δύο παράγοντες – κάτι γνωστό στον χρήστη, για παράδειγμα
έναν κωδικό πρόσβασης ή PIN και κάτι που ανήκει στον
χρήστη, για παράδειγμα ένα διακριτικό ή μια smartcard ή ένα
βιομετρικό χαρακτηριστικό του προσώπου του οποίου η
ταυτότητα ελέγχεται.

Κ
Κλινική εφαρμογή
Διοχέτευση βιοπληροφορικής (μερικές φορές σε συνδυασμό
με σύνταξη βιβλιοθήκης και κιτ εμπλουτισμού) που
χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της πλατφόρμας SOPHiA
DDM, για παράδειγμα, SOPHiA DDM Dx Solid Tumor
Solution. Αναφέρεται και ως Εφαρμογή.
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Λ
Λογαριασμός
Γενικευμένος όρος για αναγνωριστικό χρήστη, διαπιστευτήρια,
ταυτότητα, υποκείμενο ή οντότητα που περιέχεται σε μια
υπηρεσία καταλόγου, η οποία αντιπροσωπεύει ένα άτομο, μια
ομάδα, ένα σύστημα, μια συσκευή, μια λειτουργία, μια
υπηρεσία κ.λπ.

Ο
Οδηγίες χρήσης
Οδηγίες χρήσης για τη συγκεκριμένη κλινική εφαρμογή.
Περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την ασφαλή και ορθή
χρήση μιας εφαρμογής. Περιέχει επίσης οδηγίες για τη χρήση,
τη συντήρηση, την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και
προειδοποιήσεις και περιορισμούς.

Όνομα αιτήματος
Όνομα αιτήματος που καθορίζεται χειροκίνητα από τον
χρήστη.

Π
Πλατφόρμα SOPHiA DDM
Εφεξής αναφέρεται ως SOPHiA DDM ή η πλατφόρμα. Η
πλατφόρμα φιλοξενεί τα συστήματα IVD και RUO. Το
αντικείμενο αυτού του εγχειριδίου χρήσης είναι το σύστημα
IVD. Το SOPHiA DDM για IVD μπορεί να προσπελαστεί μέσω
της εφαρμογής Web, όπως περιγράφεται σε αυτό το
εγχειρίδιο. Το SOPHiA DDM για RUO μπορεί να
προσπελαστεί μέσω της επιτραπέζιας εφαρμογής και
περιγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

Πρόγραμμα περιήγησης
Η προβολή που χρησιμοποιείται για την περιήγηση, το
φιλτράρισμα και την αναζήτηση αιτημάτων, ασθενών και
δειγμάτων.

Προϊόν
Συνδυασμός μιας Κλινικής εφαρμογής και ενός οργάνου
προσδιορισμού αλληλουχίας συνδεδεμένων σε μια
γονιδιωματική ανάλυση.

SOPHiA DDM - Εφαρμογή Web - Εγχειρίδιο χρήσης
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Προειδοποιήσεις και περιορισμοί χρήσης
Οι γενικοί περιορισμοί και το πεδίο εφαρμογής της εφαρμογής Web SOPHiA DDM:

• Μόνον εφαρμογές της CE-IVD είναι διαθέσιμες

• Μόνο αποτελέσματα IVD είναι διαθέσιμα

• Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί στην επιτραπέζια εφαρμογή
SOPHiA DDM

Το πλήρες σετ αποτελεσμάτων ανάλυσης υπάρχει διαθέσιμο στην επιτραπέζια εφαρμογή SOPHiA DDM.

Η επιτραπέζια εφαρμογή SOPHiA DDM προορίζεται μόνο για ερευνητική χρήση (RUO) και υποστήριξη κλινικών αποφάσεων

(CDS). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ή στις οδηγίες χρήσης της δικής σας Κλινικής εφαρμογής.

Οι περιορισμοί που σχετίζονται με την αποστολή του αρχείου προσδιορισμού αλληλουχίας είναι οι εξής:

• Τα δεδομένα προσδιορισμού αλληλουχίας είναι αποδεκτά μόνο σε μορφή FASTQ GZ. Τα μη συμπιεσμένα
αρχεία FASTQ δεν γίνονται αποδεκτά

• Οι αποστολές αρχείων με τη χρήση της εφαρμογής Web SOPHiA DDM περιορίζονται σε 150 δείγματα ή
200 GB, ανά αίτημα

Η αποστολή αρχείων εξαρτάται από την ενεργή περίοδο λειτουργίας της εφαρμογής και τον σταθμό εργασίας

• Τα αρχεία FASTQ πρέπει να ακολουθούν τη συνθήκη ονοματοδοσίας Illumina

► Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποστολές αρχείων, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία
αιτήματος ανάλυσης στη σελίδα 14.

► Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ονοματοδοσίας, ανατρέξτε στην ενότητα Συνθήκη
ονοματοδοσίας προσδιορισμού αλληλουχίας στη σελίδα 15.

Για προειδοποιήσεις και περιορισμούς που σχετίζονται με την ή τις δικές σας κλινικές εφαρμογές, ανατρέξτε στην ή στις

αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.
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Επεξεργασία δεδομένων
Τα δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πλατφόρμα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στους SOPHiA GENETICS Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

► Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσπέλαση νομικής τεκμηρίωσης στη σελίδα 14.

Τα δεδομένα του αιτήματος ανάλυσης αποθηκεύονται στο παρασκήνιο και τα αρχεία αποθηκεύονται στην υπηρεσία αρχείων.

Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων, επικοινωνήστε με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων

της SOPHiA GENETICS (privacy@sophiagenetics.com).
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Αποθήκευση και χειρισμός
Δεν ισχύει.
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Εγκατάσταση
Δεν υπάρχουν καθόλου απαιτήσεις εγκατάστασης για την εφαρμογή Web SOPHiA DDM.

► Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στην εφαρμογή Web SOPHiA DDM, ανατρέξτε στην
ενότητα Σύνδεση στη σελίδα 8.

Απαιτήσεις προγράμματος περιήγησης Web
Η εφαρμογή Web SOPHiA DDM είναι βελτιστοποιημένη για το πρόγραμμα περιήγησης Web Google Chrome™
έκδοσης 100 και το MS Edge έκδοσης 99.

Απαιτήσεις υλικού
Η εφαρμογή Web SOPHiA DDM υποστηρίζει ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 1280 x 800 pixel (16:10).

Για βέλτιστη απόδοση προβολής, η SOPHiA GENETICS συνιστά ανάλυση οθόνης 1980 x 800 pixel.

Συνιστώμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Συνιστώμενη Προτιμώμενη Ιδανική

> 20 Mbps (1,5 ώρες για κύκλο 10 GB) > 100 Mbps (17 λεπτά για κύκλο 10 GB) > 200 Mbps (17 λεπτά για κύκλο 100 GB)

| Πίνακας 1 Συνιστώμενη ταχύτητας σύνδεσης στο Διαδίκτυο (με αντίστοιχο χρόνο για την αποστολή αρχείων)
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Συστατικά στοιχεία και ρύθμιση
Δεν απαιτείται πρόσθετη ρύθμιση για την εφαρμογή Web SOPHiA DDM.

► Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στην εφαρμογή Web SOPHiA DDM, ανατρέξτε στην
ενότητα Σύνδεση στη σελίδα 8.
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Οδηγίες λειτουργίας
Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην εφαρμογή Web
SOPHiA DDM.

Ασφαλής πρόσβαση
Το SOPHiA DDM παρέχει ασφαλή πρόσβαση στην πλατφόρμα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των
εφαρμογών SOPHiA GENETICS και των δεδομένων σας.

Προσπελάστε την πλατφόρμα SOPHiA DDM

Για να προσπελάσετε την πλατφόρμα SOPHiA DDM για πρώτη φορά, πρέπει να κάνετε σύνδεση:

1. Επιλέξτε Activate my account (Ενεργοποίηση του λογαριασμού μου)
2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια διεύθυνση email που είχε χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας.

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για βοήθεια.

3. Επιλέξτε Send verification code (Αποστολή κωδικού επαλήθευσης)
Γίνεται αποστολή ενός κωδικού επαλήθευσης στη διεύθυνση email που εισαγάγετε στο Βήμα 2.

4. Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης
5. Εισαγάγετε το όνομά σας και δημιουργήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης

Ο κωδικός πρόσβασής σας ελέγχεται αμέσως. Θα σας εμφανιστεί μήνυμα προτροπής εάν ο κωδικός
πρόσβασής σας δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας.

6. Επιλέξτε Create (Δημιουργία) για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης

Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να προσπελάσετε το SOPHiA DDM χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας

καθολικής σύνδεσης του οργανισμού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της SOPHiA GENETICS.

Σύνδεση

Η πλατφόρμα SOPHiA DDM περιλαμβάνει τη νέα μας διαδικασία ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων.

► Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσπελάστε την πλατφόρμα SOPHiA DDM στη
σελίδα 8 ή στη διεύθυνση https://www.sophiagenetics.com/auth-update/.

Για σύνδεση στην πλατφόρμα SOPHiA DDM:

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.sophiagenetics.com/technology/
2. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης
3. Επιλέξτε Sign in (Σύνδεση)

Ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα προτροπής για πολυπαραγοντικό έλεγχο ταυτότητας, για παράδειγμα, για εισαγωγή ενός

κωδικού που σας έχει σταλεί μέσω email.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)

| Εικόνα 1: Σύνδεση στο SOPHiA DDM

Αποσύνδεση

Για αποσύνδεση από την εφαρμογή Web SOPHiA DDM:

1. Από οποιαδήποτε οθόνη της εφαρμογής Web SOPHiA DDM, επιλέξτε το avatar χρήστη σας
2. Στην οθόνη προφίλ χρήστη, επιλέξτε Sign out (Αποσύνδεση)
3. Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση της αποσύνδεσης

Εμφανίζεται το αρχείο καταγραφής της εφαρμογής Web SOPHiA DDM στη σελίδα.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού χρήστη
Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας από το πλαίσιο προφίλ χρήστη.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο User Infomation (Πληροφορίες χρήστη), επιλέξτε το avatar χρήστη σας στο επάνω
δεξί μέρος του παραθύρου του SOPHiA DDM (Εικόνα 2).

Το πλαίσιο προφίλ χρήστη μπορεί να προσπελαστεί από οποιαδήποτε κύρια οθόνη στην εφαρμογή Web SOPHiA DDM.

| Εικόνα 2: Πλαίσιο πληροφοριών χρήστη
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού πελάτη
Για να ανοίξετε το πλαίσιο πληροφοριών του λογαριασμού του οργανισμού σας, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις)
στη γραμμή πλοήγησης (Εικόνα 3).

| Εικόνα 3: Παράθυρο Account information (Πληροφορίες λογαριασμού)

Προσπέλαση αριθμού έκδοσης πλατφόρμας
Ο αριθμός έκδοσης της πλατφόρμας αντικατοπτρίζει ολόκληρο το προϊόν IVD, συμπεριλαμβανομένων των
μερών της πλατφόρμας και της διοχέτευσης.

Μπορείτε να προσπελάσετε τον αριθμό έκδοσης της πλατφόρμας από το πλαίσιο πληροφοριών χρήστη.

► Για πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο πληροφοριών χρήστη, ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στις
πληροφορίες του λογαριασμού χρήστη στη σελίδα 10.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Υποστήριξη πρόσβασης
Η πλατφόρμα SOPHiA DDM παρέχει πληροφορίες υποστήριξης και τεκμηρίωση, για να σας βοηθήσει να
αξιοποιήσετε όσο το δυνατό περισσότερο τις εφαρμογές SOPHiA GENETICS σας.

Για να προσπελάσετε τη σελίδα Support (Υποστήριξη) (Εικόνα 4), επιλέξτε το .

| Εικόνα 4: Σελίδα Support (Υποστήριξη)

Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών της εταιρείας μας μέσω τηλεφώνου ή email.

Μέσω τηλεφώνου

• Για τους πελάτες στις Η.Π.Α.: +1 617 982 1210

• Για τους πελάτες εκτός Η.Π.Α.: +41 21 694 10 60

Μέσω email

Από τη διεύθυνση https://www.sophiagenetics.com/, επιλέξτε Contact Us (Επικοινωνία) για να επικοινωνήσετε
με την ομάδα υποστήριξης πελατών της εταιρείας μας μέσω email.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Όταν επικοινωνείτε με την ομάδα υποστήριξης της εταιρείας μας μέσω email, παρέχετε το αναγνωριστικό χρήστη σας

(Πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού χρήστη στη σελίδα 10) και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες που θα μας

βοηθήσουν να επιλύσουμε το πρόβλημά σας, για παράδειγμα το αναγνωριστικό δείγματος, το αναγνωριστικό αιτήματος, το

όνομα προϊόντος.

Λήψη τεχνικής τεκμηρίωσης

Από τη σελίδα Support (Υποστήριξη), μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των ακόλουθων εγγράφων
(Εικόνα 5):

• Εγχειρίδιο χρήσης πλατφόρμας

• Οδηγίες χρήσης (IFU) Κλινικής εφαρμογής

Το έγγραφο οδηγιών χρήσης της Κλινικής εφαρμογής περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την ασφαλή
και σωστή χρήση ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος της IVD και:

• Οδηγίες χρήσης

• Συντήρηση

• Αντιμετώπιση προβλημάτων

• Προειδοποιήσεις και περιορισμοί

• Παράμετροι διοχέτευσης

Το έγγραφο παραμέτρων διοχέτευσης παρέχει μια υψηλού επιπέδου περιγραφή του αλγορίθμου που
χρησιμοποιείται για την ανάλυση των ανεπεξέργαστων δεδομένων.
Παρουσιάζει όλα τα σχετικά βήματα της ανάλυσης και επισημαίνει τις σημαντικές παραμέτρους και τις τιμές
ουδού που χρησιμοποιούνται για να καλούνται οι παραλλαγές με υψηλή ή χαμηλή εμπιστοσύνη και να
απορρίπτονται.

Το έγγραφο παραμέτρων διοχέτευσης δεν είναι διαθέσιμο για όλες τις εφαρμογές.

Το εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας είναι κοινό για όλες τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από την πλατφόρμα.

Οι οδηγίες χρήσης της Κλινικής εφαρμογής και οι παράμετροι της διοχέτευσης είναι ειδικές για κάθε Κλινική εφαρμογή.

Για τη συνέχιση ενός αιτήματος ανάλυσης, πρέπει να διαβάσετε και να αναγνωρίσετε τους περιορισμούς που περιγράφονται

στις Οδηγίες χρήσης της αντίστοιχης Κλινικής εφαρμογής, ανατρέξτε στην ενότητα Προειδοποιήσεις και περιορισμοί χρήσης

στη σελίδα 3.

►Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα ανάλυσης, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία αιτήματος ανάλυσης

στη σελίδα 14.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)

| Εικόνα 5: Διαθέσιμη τεχνική τεκμηρίωση σχετικά με το SOPHiA DDM

Προσπέλαση νομικής τεκμηρίωσης

Από τη σελίδα Support (Υποστήριξη), επιλέξτε Legal documentation (Νομική τεκμηρίωση) για να
προσπελάσετε τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις (GTC) ειδικά για τις προϋποθέσεις.

Δημιουργία αιτήματος ανάλυσης
Για να δημιουργήσετε ένα νέο αίτημα για γονιδιωματική ανάλυση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γραφικό
στοιχείο New Analysis (Νέα ανάλυση) στον κεντρικό πίνακα ελέγχου για να προσπελάσετε τη σελίδα NEW
ANALYSIS (Νέα ανάλυση).

Εναλλακτικά, επιλέξτε > + > New Analysis (Νέα ανάλυση).

Η πλατφόρμα σας καθοδηγεί στη διαδικασία του αιτήματος ανάλυσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι καταγράφονται
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες:

1. Επιλογή προϊόντος
2. Επιλογή αρχείων προσδιορισμού αλληλουχίας
3. Ανασκόπηση πληροφοριών δείγματος και ασθενούς
4. Προσθήκη ή επεξεργασία πληροφοριών δείγματος και ασθενούς (προαιρετικό)
5. Επιβεβαίωση και υποβολή αιτήματος

Όλα τα δείγματα στο αίτημα ανάλυσης πρέπει να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία στον ίδιο κύκλο προσδιορισμού

αλληλουχίας και να έχουν παρασκευαστεί με τα ίδια αντιδραστήρια ανάλυσης.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Επιλογή προϊόντος

Στη σελίδα My Products (Τα προϊόντα μου), επιλέξτε το προϊόν (εφαρμογή και όργανο προσδιορισμού
αλληλουχίας) που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση.

Μόνον εφαρμογές της IVD είναι διαθέσιμες.

Χρησιμοποιήστε την επιτραπέζια εφαρμογή SOPHiA DDM μόνο για ερευνητική χρήση (RUO) ή τις εφαρμογές υποστήριξης

κλινικών αποφάσεων (CDS).

Εάν έχετε ένα προϊόν ενεργοποιημένο, επιλέγεται αυτόματα.

Επιλογή αρχείων προσδιορισμού αλληλουχίας

Για να επιλέξετε αρχεία προσδιορισμού αλληλουχίας, μπορείτε:

• Να επιλέξετε Upload (Αποστολή) ή

• να κάνετε μεταφορά και απόθεση των αρχείων σας στη ζώνη απόθεσης

Τα δεδομένα προσδιορισμού αλληλουχίας είναι αποδεκτά μόνο στη μορφή FASTQ GZ.

Τα μη συμβατά αρχεία καταργούνται αυτόματα από την επιλογή.

Για να γίνει αποστολή όλων των αρχείων από ένα συγκεκριμένο φάκελο, κάνετε μεταφορά και απόθεση του φακέλου στη

ζώνη απόθεσης.

Τυχόν αρχεία προσδιορισμού αλληλουχίας που είναι αποθηκευμένα σε δευτερεύοντες φακέλους επιλέγονται για αποστολή,

εφόσον είναι της αποδεκτής μορφής.

Συνθήκη ονοματοδοσίας προσδιορισμού αλληλουχίας

Τα αρχεία προσδιορισμού αλληλουχίας πρέπει να ονομάζονται με τη χρήση της συνθήκης Illumina
(SampleName_S1_L001_R1_001.fastq.gz).

Συνθήκη Περιγραφή

Όνομα δείγματος Χρησιμοποιείται μαζί με τον αριθμό δείγματος για την ομαδοποίηση των αρχείων ανά δείγμα.
Συμπληρώνει το πεδίο Sample ID (Αναγνωριστικό δείγματος) στο SOPHiA DDM.

S1 Χρησιμοποιείται μαζί με το όνομα δείγματος για την ομαδοποίηση των αρχείων ανά δείγμα.
Χρησιμοποιείται στους ελέγχους αρχείων, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχοι αρχείων στη σελίδα 16.

L001 Αριθμός σειράς.

R1 Η ένδειξη.

| Πίνακας 2 Συνθήκες ονοματοδοσίας Illumina
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Έλεγχοι αρχείων

Όταν έχετε επιλέξει τα αρχεία προσδιορισμού αλληλουχίας για το αίτημα, η πλατφόρμα πραγματοποιεί μια
σειρά ελέγχων προκειμένου να επαληθεύσει ότι όλα τα αρχεία που απαιτούνται για την ανάλυση υφίστανται και
είναι σωστά, ως εξής:

• Οι αριθμοί δείγματος είναι μοναδικοί

Τα δείγματα ενός αιτήματος πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κύκλο προσδιορισμού αλληλουχίας. Εάν
υπάρχουν περισσότερα από ένα δείγματα με τον ίδιο αριθμό δείγματος, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα
σφάλματος.
Δύο διαφορετικά δείγματα με τον ίδιο αριθμό δείγματος υποδηλώνουν ότι τα δείγματα ανήκουν σε
διαφορετικούς κύκλους προσδιορισμού αλληλουχίας.

• Τα ζεύγη των αρχείων προσδιορισμού αλληλουχίας ανά δείγμα είναι της ίδιας μορφής

Εάν τα αρχεία που σχετίζονται με το δείγμα έχουν διαφορετικές μορφές, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα
σφάλματος.

• Τα ζεύγη των αρχείων προσδιορισμού αλληλουχίας είναι πλήρη

Εάν λείπει ένα αρχείο για ένα δείγμα, θα παρουσιαστεί ένα μήνυμα σφάλματος που θα αναφέρει ότι τα
αρχεία δείγματος είναι ατελή.

• Έλεγχος αριθμού σειράς

Για τα δεδομένα προσδιορισμού αλληλουχίας Illumina NextSeq η πλατφόρμα επιτρέπει την αποστολή ενός
ζεύγους αρχείων ανά δείγμα ή τεσσάρων ζευγών (ένα ζεύγος ενδείξεων για καθέναν από τους τέσσερις
αριθμούς σειρών).
Τα δείγματα με αρχεία για μόνο δύο ή τρεις σειρές καταλήγουν σε σφάλμα.

Η αποστολή περιορίζεται σε 150 δείγματα ή αρχεία μεγέθους 200 GB.

Εάν υπερβείτε τους περιορισμούς, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που θα σας ζητά να τροποποιήσετε την επιλογή.

Ανασκόπηση πληροφοριών δείγματος και ασθενούς

Αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία οι έλεγχοι προσδιορισμού αλληλουχίας, μπορείτε να προχωρήσετε στο
επόμενο βήμα για να πραγματοποιήσετε ανασκόπηση του αιτήματος και των πληροφοριών δείγματος και
ασθενούς.

Παρέχεται ένα προεπιλεγμένο όνομα, που περιλαμβάνει την ημερομηνία του αιτήματος.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα του αιτήματος.

Το σύστημα εξάγει τις ακόλουθες πληροφορίες από το όνομα του αρχείου FASTQ:

• Αναγνωριστικό δείγματος από το Όνομα δείγματος

• Αριθμό δείγματος, για παράδειγμα, S1 ή S2

► Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ονοματοδοσίας αρχείων, ανατρέξτε στην ενότητα
Συνθήκη ονοματοδοσίας προσδιορισμού αλληλουχίας στη σελίδα 15.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Προσθήκη ή επεξεργασία πληροφοριών ασθενούς ή δείγματος

Αυτό το στάδιο του αιτήματος ανάλυσης είναι προαιρετικό.

Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε:

• Να τροποποιήσετε το αναγνωριστικό ασθενούς

• Εισαγάγετε το αναγνωριστικό ενός υφιστάμενου ασθενούς στον λογαριασμό σας

• Εισαγάγετε πρόσθετες πληροφορίες ασθενούς:

• Ημερομηνία γέννησης

• Φύλο

• Όνομα και επώνυμο

• Εισαγάγετε πληροφορίες δείγματος:

• Ημερομηνία συλλογής δείγματος

• Επισημάνετε τα δείγματα ελέγχου ως θετικά ή αρνητικά

Το πεδίο PatientID (Αναγνωριστικό ασθενούς) είναι υποχρεωτικής συμπλήρωσης για τη δημιουργία μιας εγγραφής ασθενούς

και ανάλυσης.

Ως προεπιλογή, το πεδίο Patient ID (Αναγνωριστικό ασθενούς) συμπληρώνεται αυτόματα με το πεδίο Sample ID

(Αναγνωριστικό δείγματος).

Εάν εισαγάγετε υφιστάμενο αναγνωριστικό ασθενούς, τα αντίστοιχα πεδία πληροφοριών ασθενούς (εάν υπάρχουν)

συμπληρώνονται αυτόματα.

Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια επιλογής για να επιλέξετε πολλαπλά δείγματα προς επεξεργασία σε μια παρτίδα.

Επιβεβαίωση και υποβολή αιτήματος

Προτού μπορέσετε να κάνετε υποβολή του αιτήματος ανάλυσης, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και
κατανοήσει τους περιορισμούς Κλινικής εφαρμογής.

► Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς Κλινικής εφαρμογής, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της κλινικής εφαρμογής σας.

Όταν υποβάλετε το αίτημα, αρχίσει η αποστολή δεδομένων. Η αποστολή δεδομένων εξαρτάται από:

• Την απρόσκοπτη σύνδεση στο Διαδίκτυο

• Την ενεργό περίοδο λειτουργίας της εφαρμογής Web

• Τον σταθμό εργασίας σας
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Τα ακόλουθα σενάρια προκαλούν τη διακοπή της αποστολής:

• Κλείσιμο της καρτέλας ή του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης που περιέχουν το SOPHiA DDM

• Αποσύνδεση από τον σταθμό εργασίας σας ή το SOPHiA DDM

• Κατάσταση αναστολής λειτουργίας

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματός σας, η κατάσταση αναστολής λειτουργίας μπορεί να σταματήσει την

αποστολή αρχείων.

Η SOPHiA GENETICS συνιστά να κάνετε δοκιμές, προκειμένου να κατανοήσετε πώς επηρεάζονται οι αποστολές από τις

ρυθμίσεις του σταθμού εργασίας σας.

Προστασία της ασφάλειας του σταθμού εργασίας σας χωρίς διακοπή της
αποστολής αρχείων

Για να προστατεύσετε την ασφάλεια του σταθμού εργασίας σας ενόσω υπάρχει μια αποστολή σε εξέλιξη, η
SOPHiA GENETICS συνιστά να χρησιμοποιείτε κλείδωμα οθόνης.

Όταν υπάρχει ενεργοποιημένο κλείδωμα οθόνης μιας συσκευής, η αποστολή μπορεί να συνεχίζεται.

► Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα ανάλυσης, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία
αιτήματος ανάλυσης στη σελίδα 14.

Παρακολούθηση διαδικασίας αποστολής
Όταν έχετε μία ή περισσότερες αποστολές σε εξέλιξη, εμφανίζεται ένα αιωρούμενο κουμπί κατάστασης
αποστολής στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου της πλατφόρμας.

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για προβολή της κατάστασης αποστολής.

Χρώμα κουμπιού Κατάσταση αποστολής

Μπλε Τουλάχιστον μία αποστολή βρίσκεται σε εξέλιξη

Πράσινο Όλες οι αποστολές έχουν ολοκληρωθεί

Πορτοκαλί Τουλάχιστον μία αποστολή έχει τεθεί σε παύση και χρειάζεται προσοχή

Κόκκινο Τουλάχιστον μία αποστολή απέτυχε και χρειάζεται προσοχή

| Πίνακας 3 Κατάσταση αποστολής

Η αποστολή αρχείων σταματά όταν κλείσετε την καρτέλα του προγράμματος περιήγησης ή αποσυνδεθείτε από τον σταθμό

εργασίας ή από την εφαρμογή Web SOPHiA DDM.

Εάν μια αποστολή αποτύχει, επιλέξτε το ή τα αντίστοιχα αρχεία και πάλι, για συνέχιση της αποστολής.

Εάν η αποστολή αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση support@sophiagenetics.com.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Όταν συνδεθείτε στην εφαρμογή Web SOPHiA DDM μετά από διακοπή αποστολής, πρέπει να επιλέξετε τυχόν
αρχεία που δεν είχαν αποσταλεί, για να συνεχίσετε την αποστολή. Η αποστολή συνεχίζεται από το σημείο που
διακόπηκε.

Ως μέρος της ροής εργασιών παρακολούθησης της διαδικασίας αποστολής, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Παρακολούθηση των αποστολών

• Παύση ή συνέχιση των αποστολών

• Διαχείριση των αποστολών που έχουν διακοπεί και των σφαλμάτων

• Εκκαθάριση των αποστολών που έχουν ολοκληρωθεί

► Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα ανάλυσης, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία
αιτήματος ανάλυσης στη σελίδα 14.

Για παρακολούθηση της αποστολής μιας ανάλυσης:

1. Από τον πίνακα ελέγχου, καταδείξτε με τον δείκτη το εικονίδιο αποστολής
Εμφανίζεται η κατάσταση αποστολής, για παράδειγμα 1 από 3.

2. Από το παράθυρο UPLOADS (Αποστολές), επιλέξτε το εικονίδιο αποστολής για να εμφανίσετε τις
αποστολές που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ολοκληρωθεί και έχουν διακοπεί.

Παρακολούθηση προόδου ανάλυσης
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο μιας ανάλυσης από το γραφικό στοιχείο My Genomic Analysis
Requests (Τα δικά μου αιτήματα γονιδιωματικής ανάλυσης) (Εικόνα 6) ή από το πρόγραμμα περιήγησης.

► Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ενέργειες προγράμματος περιήγησης στη σελίδα 24.

Η διαδικασία αποτελείται από τρεις φάσεις:

1. Ανάλυση βιοπληροφορικής
2. Αποθήκευση αποτελεσμάτων
3. Δημιουργία αναφοράς IVD
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)

| Εικόνα 6: Γραφικό στοιχείο My Genomic Analysis Requests (Αιτήματα γονιδιωματικής ανάλυσης)
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Λήψη αποτελεσμάτων
Μπορείτε να κάνετε λήψη αποτελεσμάτων ανά δείγμα ή ανά αίτημα από το πρόγραμμα περιήγησης.

► Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες του προγράμματος περιήγησης, ανατρέξτε στην
ενότητα Ενέργειες προγράμματος περιήγησης στη σελίδα 24.

Τα αποτελέσματα που είναι διαθέσιμα για λήψη εξαρτώνται από την κλινική εφαρμογή σας, ανατρέξτε στην
ενότητα Πίνακας 4.

Αρχείο
αποτελεσμάτων

Περιγραφή Κλινικές
εφαρμογές

Ανά δείγμα ή
αίτημα

Αναφορά IVD Μια αναφορά σε μορφή PDF, στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσματα
της εξέτασης
Το περιεχόμενο εξαρτάται από την κλινική εφαρμογή *

Όλες Ανά δείγμα

Full_variant_table_
secondary.txt

Αρχείο παραλλαγής IVD * HCS, MYS και
STS

Ανά δείγμα

Flagged_regions.txt Λίστα περιοχών με φίλτρο διοχέτευσης ή προειδοποίηση * HCS, MYS και
STS

Ανά δείγμα

Problematic_
regions.txt

Λίστα προβληματικών περιοχών που εντοπίστηκαν στην ανάλυση * HCS Ανά δείγμα

Target.txt Στοχευόμενες περιοχές
Το αρχείο παρέχεται ανά δείγμα, αλλά το περιεχόμενο είναι ειδικό για την
εφαρμογή και δεν αποτελεί αποτέλεσμα

HCS, MYS και
STS

Ανά δείγμα

QA ασθενούς Αναφορά ποιότητας για το δείγμα ασθενούς HCS, MYS και
STS

Ανά δείγμα

Αναφορά QA Αναφορά ποιότητας του αιτήματος HCS, MYS, STS
και ROS

Ανά δείγμα

| Πίνακας 4 Διαθέσιμα αποτελέσματα για κάθε Κλινική εφαρμογή

* Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προειδοποιήσεις και περιορισμοί χρήσης στη σελίδα 3.

Οι αναφορές ποιότητας δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του IVD. Παρέχονται ως συμπληρωματικές πληροφορίες.

Δημιουργία και επεξεργασία νέου ασθενούς
Από την εφαρμογή Web SOPHiA DDM, μπορείτε:

• Να δημιουργήσετε έναν νέο ασθενή μέσα σε αίτημα ανάλυσης

• Να δημιουργήσετε έναν νέο ασθενή ανεξάρτητα από αίτημα ανάλυσης

• Να επεξεργαστείτε πληροφορίες ασθενούς

Κατά τη διάρκεια ενός αιτήματος ανάλυσης, οι ασθενείς δημιουργούνται αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε

στην ενότητα Δημιουργία αιτήματος ανάλυσης στη σελίδα 14.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Μπορείτε να κάνετε περιήγηση, φιλτράρισμα και αναζήτηση αναλύσεων, δειγμάτων και ασθενών και να
επιλέξετε ένα στοιχείο για:

• Προβολή λεπτομερειών

• Λήψη συνημμένων αρχείων

• Άνοιγμα δευτερευόντων στοιχείων όταν το επιλεγμένο στοιχείο είναι περιέκτης, για παράδειγμα, μια
ανάλυση που περιέχει δείγματα

Μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα των κατηγοριών Requests (Αιτήματα), Samples (Δείγματα), Patients (Ασθενείς).

Κάντε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο λίστας για να ανοίξετε το σχετικό στοιχείο. Εάν το στοιχείο είναι περιέκτης, κάντε διπλό κλικ

στο στοιχείο για να ανοίξετε τη λίστα των σχετικών δευτερευόντων στοιχείων.

Μπορεί να γίνει λήψη των συνημμένων στοιχείων μεμονωμένα ή σε παρτίδες.

Δημιουργία ασθενούς μέσα σε αίτημα ανάλυσης

Στο SOPHiA DDM, μπορείτε να δημιουργείτε ασθενείς ενόσω δημιουργείτε ένα νέο αίτημα ανάλυσης.

► Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία αιτήματος ανάλυσης στη σελίδα 14.

Δημιουργία νέου ασθενούς

Για να δημιουργήσετε έναν ασθενή ανεξάρτητα από μια ανάλυση:

1. Στο Πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε + > New patient (Νέος ασθενής)
2. Στο παράθυρο CREATE PATIENT (Δημιουργία ασθενούς), καταχωρίστε τις ακόλουθες πληροφορίες

ασθενούς:
a. Αναγνωριστικό χρήστη
b. Όνομα και επώνυμο
c. Φύλο
d. Ημερομηνία γέννησης

3. Επιλέξτε Create (Δημιουργία)

Το πεδίο PatientID (Αναγνωριστικό ασθενούς) είναι υποχρεωτικής συμπλήρωσης για τη δημιουργία μιας εγγραφής ασθενούς

και ανάλυσης.

Ως προεπιλογή, το πεδίο Patient ID (Αναγνωριστικό ασθενούς) συμπληρώνεται αυτόματα με το πεδίο Sample ID

(Αναγνωριστικό δείγματος).

Το αναγνωριστικό ασθενούς πρέπει να είναι μοναδικό.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Επεξεργασία ασθενούς

Για επεξεργασία ενός υφιστάμενου ασθενούς:

1. Από τον Πίνακα ελέγχου, επιλέξτε για περιήγηση και αναζήτηση ενός ασθενούς
1. Επιλέξτε Add Filter (Προσθήκη φίλτρου) > Patient (Ασθενής)
2. Εισαγάγετε τα στοιχεία του ασθενούς στη γραμμή αναζήτησης
3. Από τη λίστα, επιλέξτε τον ασθενή προς επεξεργασία
4. Στην οθόνη επισκόπησης ασθενούς, επιλέξτε Information (Πληροφορίες)
5. Επιλέξτε Open (Άνοιγμα)
6. Στο παράθυρο CREATE PATIENT (Δημιουργία ασθενούς), καταχωρίστε τις νέες πληροφορίες ασθενούς
7. Επιλέξτε Save (Αποθήκευση)

Όλες οι πληροφορίες ασθενούς, εκτός από το Αναγνωριστικό ασθενούς, μπορούν να τροποποιηθούν.

Μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα των κατηγοριών Requests (Αιτήματα), Samples (Δείγματα), Patients (Ασθενείς).

SOPHiA DDM - Εφαρμογή Web - Εγχειρίδιο χρήσης

© 2022 SOPHiA GENETICS SA, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος SG-00878 - r1 - EL 23



Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Ενέργειες προγράμματος περιήγησης
Το πρόγραμμα περιήγησης του SOPHiA DDM σάς επιτρέπει να περιηγείστε, να αναζητάτε και να φιλτράρετε
αιτήματα γονιδιωματικής ανάλυσης, γονιδιωματικά δείγματα, ασθενείς και να προσπελάζετε αποτελέσματα.

Για να προσπελάσετε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε το στην πλαϊνή γραμμή της πλατφόρμας.

Μπορείτε, επίσης, να προσπελάσετε το πρόγραμμα περιήγησης μέσω των αντίστοιχων συντομεύσεων του πίνακα ελέγχου.

| Εικόνα 7: Κουμπί περιήγησης Browser (Πρόγραμμα περιήγησης) στη γραμμή πλοήγησης (1) ή στον πίνακα ελέγχου (2).

Προτού πραγματοποιήσετε περιήγηση, αναζήτηση ή φιλτράρισμα, επιλέξτε τον τύπο του στοιχείου (αιτήματα
ανάλυσης, δείγματα ή ασθενείς) που αναζητάτε, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα αντίστοιχα κριτήρια
επιλογής.

Ως προεπιλογή, η επιλογή έχει οριστεί σε Requests (Αιτήματα).
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)

| Εικόνα 8: Επιλογή στοιχείου

Περιήγηση

Τα στοιχεία εμφανίζονται σε μορφή πίνακα και μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με:

• Όνομα

• Ημερομηνία

• Κατάσταση

Στοιχεία περιέκτη

Τα στοιχεία περιέκτη (αιτήματα ή ασθενείς που περιέχουν πολλαπλά δείγματα) αντιπροσωπεύονται
από το .

Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο λεπτομερειών.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)

| Εικόνα 9: Παράθυρο λεπτομερειών

Κάντε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο περιέκτη για να εμφανίσετε τα αντίστοιχα δευτερεύοντα στοιχεία.

| Εικόνα 10: Ανοιχτός περιέκτης
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Αναζήτηση

Με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για:

• Αιτήματα, με το όνομα αιτήματος

• Δείγματα, με το αναγνωριστικό δείγματος

• Ασθενείς, με το Αναγνωριστικό ασθενούς και με το όνομα ή το επώνυμο

Ποια στοιχεία μπορώ να δω στο πρόγραμμα περιήγησης;
Από το πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να προβάλλετε:

• Αιτήματα γονιδιωματικής ανάλυσης

• Γονιδιωματικά δείγματα

• Ασθενείς

Αιτήματα γονιδιωματικής ανάλυσης

Στο πρόγραμμα περιήγησης υπάρχουν διαθέσιμα μόνο τα αιτήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή
Web SOPHiA DDM.

Στο πλαίσιο λεπτομερειών εμφανίζονται πληροφορίες για το αίτημα και την ανάλυση, συμπεριλαμβανομένου
του ονόματος του αιτήματος και του αναγνωριστικού του αιτήματος.

Όταν ανοίγετε ένα αίτημα ανάλυσης μπορείτε να δείτε όλα τα δείγματα που είναι συνδεδεμένα με το αίτημα
ανάλυσης. Για να ανοίξετε ένα αίτημα ανάλυσης, κάντε διπλό κλικ στο αίτημα ή επιλέξτε Open (Άνοιγμα) στο
πλαίσιο Detail (Λεπτομέρειες).

► Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα ανάλυσης, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία
αιτήματος ανάλυσης στη σελίδα 14.

Από το πλαίσιο Request Details (Λεπτομέρειες αιτήματος), μπορείτε να προσπελάσετε και να κάνετε λήψη των
αρχείων εισόδου και εξόδου της ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς IVD, για όλα τα δείγματα του
αιτήματος. Επιλέξτε τα αντίστοιχα αρχεία.

Τα αρχεία που μπορούν να ληφθούν είναι ειδικά για το προϊόν που χρησιμοποιείται για την ανάλυση.

► Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ή στις οδηγίες χρήσης της ή των δικών σας Κλινικών
εφαρμογών.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)

| Εικόνα 11: Πλαίσιο λεπτομερειών αιτήματος
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)
Γονιδιωματικά δείγματα

Στο πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζονται μόνο τα δείγματα που αναλύονται στην εφαρμογή Web
SOPHiA DDM.

Το πλαίσιο λεπτομερειών δείγματος εμφανίζει πληροφορίες δείγματος, συμπεριλαμβανομένου του
αναγνωριστικού δείγματος και του προϊόντος που χρησιμοποιείται για την ανάλυση.

Για να προβάλετε τις πληροφορίες ασθενούς που σχετίζονται με ένα δείγμα, επιλέξτε τον σύνδεσμο ασθενή
μέσα στο πλαίσιο λεπτομερειών.

Ένα γονιδιωματικό δείγμα αντιστοιχεί σε μία ανάλυση ενός δείγματος.

Η δημιουργία άλλου αιτήματος για το ίδιο δείγμα καταλήγει στη δημιουργία πρόσθετης εγγραφής δείγματος, με διαφορετικό

αναγνωριστικό SOPHiA GENETICS.

| Εικόνα 12: Πλαίσιο λεπτομερειών δείγματος και σύνδεσμος ασθενούς

Από το πλαίσιο Sample Details (Λεπτομέρειες δείγματος), μπορείτε να προσπελάσετε και να κάνετε λήψη των
αρχείων εισόδου και εξόδου της ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς IVD, για το επιλεγμένο
δείγμα.

Τα αρχεία που μπορούν να ληφθούν είναι ειδικά για το προϊόν που χρησιμοποιείται για την ανάλυση.

► Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ή στις οδηγίες χρήσης της ή των δικών σας Κλινικών
εφαρμογών.
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)

| Εικόνα 13: Λήψη αρχείων εισόδου και εξόδου

Ασθενείς

Όλοι οι ασθενείς που δημιουργήθηκαν στην επιτραπέζια εφαρμογή και στην εφαρμογή Web SOPHiA DDM
μπορούν να εμφανιστούν στο πρόγραμμα περιήγησης.

Στο πλαίσιο λεπτομερειών ασθενούς εμφανίζονται πληροφορίες ασθενούς, μεταξύ των οποίων:

• Αναγνωριστικό χρήστη

• Όνομα και επώνυμο

• Ημερομηνία γέννησης

• Φύλο

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ασθενούς, επιλέξτε Edit (Επεξεργασία).
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Οδηγίες λειτουργίας (συνέχεια)

| Εικόνα 14: Πλαίσιο λεπτομερειών ασθενούς
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Πληροφορίες για την απόρριψη
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την απόρριψη για την εφαρμογή Web SOPHiA DDM.
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Συντήρηση
Δεν υπάρχουν καθόλου απαιτήσεις συντήρησης για την εφαρμογή Web SOPHiA DDM.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν υπάρχουν καθόλου απαιτήσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για την εφαρμογή Web SOPHiA DDM.
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Πληροφορίες υποστήριξης
SOPHiA GENETICS SA

ZA LA pièce 12

CH-1180 Rolle, Ελβετία

Τηλέφωνο
Διεθνώς: +41 21 694 10 60

Ηνωμένες Πολιτείες: +1 617 982 1210

Email: support@sophiagenetics.com

Ιστότοπος: www.sophiagenetics.com
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