
 روش آماده سازي نمونه

 

نحوه آماده سازي نمونه و ترميم خطا يكي از مهمترين روش هاي جلوگيري از مشكالت لخته شدن خون و فيبرين هستند و 
 رعايت دقيق اين روشها براي كاربران دستگاه و كساني كه در عمل نمونه گيري سهيم هستند امري ضروري به حساب مي آيد.

 

 
 

 :(Whole Blood)خون كامل 

  براي آماده سازي و اندازه گيري نمونه بايد از لوله هپارينه استفاده شود كه بهتر است از هپارين ليتيم و ضد انعقاد خون
 استفاده شود.

  بار بر عكس كنيد. توجه داشته باشيد كه اگر مخلوط كردن نارسا و 10 تا 8سريعا پس از آماده سازي، نمونه را با ماليمت 
 ناكافي باشد باعث به وجود آمدن لخته هاي كوچك خون ميشود. 

 
    .نمونه مي بايست بالفاصله پس از آماده سازي به دستگاه داده شود 

 

 



 

 :(Plasma)پالسما 

  در اين حالت نيز براي آماده سازي و اندازه گيري نمونه بايد ازلوله هپارينه استفاده شود كه بهتر است از هپارين ليتيم و
 ضد انعقاد خون استفاده شود.

  بار بر عكس كنيد. توجه داشته باشيد كه اگر مخلوط كردن نارسا و 10 تا 8پس از آماده سازي، نمونه را با ماليمت 
 ناكافي باشد باعث به وجود آمدن لخته هاي كوچك خون ميشود .

  دور در ثانيه انجام دهيد. پس از آن 3500 تا 3000 دقيقه با تعداد دور 10بالفاصله عمل سانتريفيوژ را در مدت زمان 
 بالفاصله مي بايست نمونه تست شود.

 

 :(Serum)سرم 

  بيشتر بيمارستان ها و آزمايشگاه ها از سرم براي آزمايش هاي بيو شيمي و الكتروليتي استفاده ميكنند.براي اين منظور
 بايد از تيوپ فعال ساز لخته خون براي آماده سازي نمونه استفاده كرد.

  بار بر عكس كرده و به ماليمت تكان دهيد. لوله را به صورت عمودي نگه 10 تا 8سريعا پس از آماده سازي نمونه، لوله را 
 دقيقه ثابت بماند تا زماني كه غلظت لخته را در پايين لوله مشاهده 30داريد تا خون به صورت افقي حداقل به مدت 

 كنيد.
  دور در ثانيه انجام دهيد و پس از 3500 تا 3000 دقيقه با تعداد دور 10بالفاصله عمل سانتريفيوژ را در مدت زمان 

 سانتريفيوژ سريعاً نمونه را تست كنيد.

 

 

 


