
 

 
 i-Smart30طريقه استفاده از دستگاه آنااليزر

 1بر روي صفحه، نمايش داده ميشود، و وضعيت تمامي سنسورها همانگونه كه در شكل ”Ready“هنگامي كه پيغام  -1
  باشد،ميتوانيد نمونه را به دستگاه وارد كنيد. Okمشاهده ميشود 

 ”Introduce sample now“براي وارد كردن نمونه به دستگاه،درب قسمت نمونه را بلند كنيد. با باز كردن درب پيغام،  -2
 بر روي صفحه، نمايش داده خواهد شد.

 قسمت سوزني سمپلر به درستي داخل نمونه غوطهور گردد، 3دهيد كه مطابق شكل ظرف حاوي خون را طوري قرار  -3
  را بزنيد.OKسپس گزينه 

 را  روي صفحه نمايش ميدهد. تا مكش كامل، نمونه را خارج نكنيد.”…Please wait“در هنگام مكش، دستگاه پيغام  -4

 تا حد ممكن بلند كنيد تا نوك سمپلر تماماً داخل 4اگر نمونه شما داخل كاپيالري است، درب سمپلر را مانند شكل -5

كاپيالري قرار گيرد. در صورت وجود فاصله بين كاپيالري و نوك سمپلر امكان ورود هوا به سمپلر وجود دارد، بنابراين از 

 عدم وجود فاصله هوايي مطمئن شويد.

  ظرف حاوي نمونه را خارج كنيد.”Remove sample now“مطابق پيغام  -6

 . با فشار دادن درب به سمت پايين آن را ببنديد.”Close sampler cover now“پس از مشاهده اين پيغام  -7

- نمايش داده ميشود. در طول آناليز نمونه، شما مي ”Analyzing“با بستن درب سمپلر، آناليز نمونه آغاز شده و پيغام -8

 توانيد اطالعات نمونه را بازدن عالمت كيبورد وارد نماييد.

 

 

  
 

  

  با اتمام آناليز پرينت پارامترهاي اندازگيري شده داده ميشود. -9
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 هشدارهاي توصيهاي
 نمونه را تزريق نكنيد چون مكش به طور خودكار انجام ميشود. •
 رسوبگيري  سلولهاي خون باعث دگرگوني مقادير اندازگيري شده ميشود، پس بايد بخوبي نمونه را مخلوط كنيد. •

 در صورت قطع برق، از دستگاه تنها تا يك ساعت ميتوان استفاده كرد. •

در صورت قرارگيري ناصحيح سمپلر و آلودگي قسمت بااليي سمپلر به نمونه خون مطابق شكل زير، حتماً اين قسمت را از  •
 نمونه پاك كنيد تا مقدار باقيمانده آن بر روي نمونه هاي بعدي تأثير نگذارد.

 
 مرتبه ميتوان دستگاه را از طريق منوي دستگاه خاموش و مجدداً روشن 5در صورت وجود كارتريج داخل دستگاه تنها تا  •

 كرد. بعد از اين زمان اطالعات كارتريج از دست خواهد رفت.

تنها يك مرتبه قادر خواهيد بود تا باركد هر كارتريج را وارد نماييد، لذا در صورت خارج كردن كارتريج امكان استفاده مجدد  •
 از همان كارتريج ميسر نخواهد بود.

  بار براي مخلوط شدن لختههاي فعال با خون تكان دهيد.5لولههاي محتوي نمونه را به آرامي و به تعداد حداقل  •

  دقيقه در حالت عمودي قرار دهيد تا محتويات آن از قبيل فيبرينها ته نشين شوند.20 الي 15لولههاي نمونه را به مدت  •
 )rpm 3500 الي 3000 دقيقه با باالترين سرعت سانتريفيوژ گردد.(معموال بين 15 الي 10هر ظرف نمونه بايد حداقل به مدت  •

 درجه سانتي 4 تا 1اگر نمونه گرفته شده به سرعت مورد استفاده قرار نميگيرد، لوله نمونه را در داخل يخچال و در دماي  •
 - درجه سانتي گراد فريز كنيد.20گراد نگهداري كنيد و يا در دماي  

  ساعت در دماي اتاق قرار دارند، استفاده نشود.8دقت كنيد كه از نمونههاي هموليز شده و يا نمونههايي كه بيشتر از  •

لولههاي نمونهاي كه در يخچال نگهداري ميشوند و يا فريز ميشوند، قبل از استفاده بايد در دماي محيط قرار داده شوند و  •
 قبل از دادن به دستگاه حتماً مجدداً سانتريفيوژ شوند.

*پس از قرار دادن لولهها در حالت عمودي و سانتريفيوژ آنها، تركيبات تهنشين شده در ته ظرف حاوي نمونه باقي ميمانند، لذا 
 دقت كنيد در زمان دادن نمونه به دستگاه لوله مكش نمونه به قسمت انتهايي لوله كه حاوي تركيبات فيبرين است وارد نشود.

 
:در صورت بروز هر گونه ايراد احتمالي در دستگاه ها با پرسنل فني شركت تماس بگيريد،  در صورت فك توجه 

پلمپ دستگاه توسط ديگر افراد، ارائه سرويس بهينه ميسر نبوده، دستگاه ها خارج از گارانتي خواهند شد و كليه 
.مسئوليت آن بر عهده پرسنل آن مركز مي باشد  
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