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        ازنماي روبروازنماي روبروازنماي روبروازنماي روبرو     Clinic IIIفتومتر فتومتر فتومتر فتومتر 

        درجه درجه درجه درجه     37373737محل خوانش و انكوباتور محل خوانش و انكوباتور محل خوانش و انكوباتور محل خوانش و انكوباتور     - - - - 1111

2222 - - - -     LCD         

        صفحه كليدصفحه كليدصفحه كليدصفحه كليد    - - - - 3333

 از نماي پشتياز نماي پشتياز نماي پشتياز نماي پشتي     Clinic IIIفتومتر فتومتر فتومتر فتومتر 

        كليد روشن و خاموش كننده كليد روشن و خاموش كننده كليد روشن و خاموش كننده كليد روشن و خاموش كننده     - - - - 1111

        سيم تغذيه سيم تغذيه سيم تغذيه سيم تغذيه     - - - - 2222

        محل قرارگيري فيوز محل قرارگيري فيوز محل قرارگيري فيوز محل قرارگيري فيوز     - - - - 3333

        برچسب مشخصات وكد المپ برچسب مشخصات وكد المپ برچسب مشخصات وكد المپ برچسب مشخصات وكد المپ     - - - - 4444

        تگاه تگاه تگاه تگاه چسب مشخصات و شماره سريال دسچسب مشخصات و شماره سريال دسچسب مشخصات و شماره سريال دسچسب مشخصات و شماره سريال دسرررربببب    - - - - 5555

6666 - - - -    LED      نشان دهنده افت ولتاژ نشان دهنده افت ولتاژ نشان دهنده افت ولتاژ نشان دهنده افت ولتاژ        

        پورت اتصال به پرينتر پورت اتصال به پرينتر پورت اتصال به پرينتر پورت اتصال به پرينتر     - - - - 7777

 محفظه قرارگيري المپ محفظه قرارگيري المپ محفظه قرارگيري المپ محفظه قرارگيري المپ     - - - - 8888
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 محل خوا نش -1      

 درجه 37شش خانه انكوباتور  -2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

سـتگاه  و همچنـين داراي   محل خـوانش د )  1(خانه شماره .  كنيد  درجه دستگاه را مشاهده مي 37در شكل فوق محل خوانش و انكوباتور 

  .كند  تأمين مي  Kineticهاي  درجه را براي معرف تست 37فقط دماي ) 2شماره (شش خانه ديگر. باشد  درجه مي 37دماي 

        

        تنظيم دماي انكوباتورتنظيم دماي انكوباتورتنظيم دماي انكوباتورتنظيم دماي انكوباتور

فعلـي انكوبـاتور را    دماي تنظيم شده و دماي  LCDبر روي . دهيم  را دو بار فشار مي   Clockجهت تنظيم دماي انكوباتور دستگاه ، كليد 

  . مشاهده خواهيم كرد 

  

  

  

                                                         

                                                   

                                                                     

خواهد شد و بـر روي  )  SETعدد برابر (كردن دستگاه دماي انكوباتور برابر دماي تنظيم شده دقيقه از روشن  15پس از گذشت حدود      

تنظـيم    SETدماي دلخواه را برابر كلمه   DOWNو   UPتوانيم با فشار كليد  ما براي تغيير دماي انكوباتور مي. اين عدد ثابت خواهد ماند 

چند دقيقه صبر كنيم تا دماي انكوباتور به دماي مورد نظـر مـا رسـيده و    . حافظه بسپاريم  دماي مورد نظر را به  Enterكرده و با فشار كليد 

  . ثابت گردد 

SET = 37.0                               I   

             

TEMP = 030.0                        ON  

� 

        ....به مسير عبور نور در محل خوانش توجه نماييد به مسير عبور نور در محل خوانش توجه نماييد به مسير عبور نور در محل خوانش توجه نماييد به مسير عبور نور در محل خوانش توجه نماييد : : : : مهم مهم مهم مهم  �

 ....قسمت شفاف كووت در مسير نور قرار كيرد قسمت شفاف كووت در مسير نور قرار كيرد قسمت شفاف كووت در مسير نور قرار كيرد قسمت شفاف كووت در مسير نور قرار كيرد          
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        : : : : تعويض المپ تعويض المپ تعويض المپ تعويض المپ                 

  : در دو حالت المپ دستگاه بايد تعويض گردد 

  سوختن المپ -1

  ضعيف شدن المپ  -2

و در دنبـال آن   Filter Peackمي كنـيم پيـام    در حالت اول ، در محل خوانش دستگاه نوري مشاهده نشده و زمانيكه دستگاه را روشن

  . مشاهده خواهد شد  LCDبر روي  System Failure No = 0پيام 

اعدادي كه زمان روشن كردن . حالت دوم زمانيست كه المپ دستگاه نسوخته ولي شدت نور ديگر جهت انجام تستها مناسب نمي باشد 

ايـن اعـداد در   . باشـد   نمايان مي شود نشان دهنده شدت نور المپ مي Filter 7الي   Filter 1در برابر   Self testدستگاه پس از پيام 

تواند به دليل نامناسب قرار  مي 1800معموال به دليل ضعيف شدن المپ و باالتر از  400قابل قبول مي باشد ، كمتر از   1800-400رنج 

  .گرفتن المپ در محل خود باشد 

   :المپ تعويضي حتما بايد از همين كارخانه با ولت ، وات و كد مشخص زير باشد .مده است مشخصات المپ دستگاه در زير آ

  

  )64223وات ، كد  10ولت ،  6سوزني ،  OSRAMالمپ (

  

با باز كردن دو پيچ در دو طرف اين محفظه ، در آن باز شـده و  ) صفحه قبل  2شكل (محفظة قراگيري المپ در پشت دستگاه مي باشد 

هـاي المـپ كـامال در     پايـه . المپ را از داخل سوكت مربوطه در آورده و المپ جديد را بجاي آن قرار دهيـد  . ده مي گردد المپ مشاه

بهتر است المپ را با دستمال . هنگام تعويض المپ از برخورد مستقيم انگشت با المپ پرهيز نماييد . (سوكت فرو رفته و فيكس گردد 

مشاهده شـد ، لطفـا بـا شـركت تجهيـزات       LCDض المپ ، هنگام روشن كردن ، پيام خطايي بر روي اگر بعد از تعوي) كاغذي بگيريد

  . سنجش تماس بگيريد تا مهندسين شركت شما را در چگونگي تنظيم المپ راهنمايي نمايند 

  

  

        : : : : اندازي سيستم اندازي سيستم اندازي سيستم اندازي سيستم     راهراهراهراه

هاي  المقدور تراز بوده و از محل ارگيري دستگاه بايد حتيمحل قر. دستگاه را از داخل كارتن در آورده بر روي ميز آزمايشگاه قرار دهيد 

  .دار براي قرار دادن فتومتر استفاده نكنيد  شيب

و در حاليكه مطمئن هستيد در محل خوانش دستگاه هيچ شيئي اعـم از كـووت ،   . بزنيد   earthدو شاخه دستگاه را در يك پريز داراي 

 selfجهتگذشت زمان الزم ازپس . و خاموش كننده دستگاه را بزنيد تا دستگاه روشن شود هولدر بيليروبين و غيره نيست كليد روشن 

test   دستگاه ، شما بر رويLCD  است   اي كه قبل از خاموش شدن دستگاه با آن كار شده آخرين برنامه( 80الي  1اي از شماره  برنامه (

خواهيد ديد كه اهميتي براي شما ندارد و اگر سيستم مشكلي   LCDتي بر روي اعداد و كلما  self testدر زمان انجام . را خواهيد ديد 

  . هاي مختلف ببيند بصورت اتوماتيك اعالم خواهد كرد  در قسمت

اسـت انـواع    ايـد طبـق رونـدي كـه در ذيـل آمـده       همراه دستگاه مشاهده نموده  CDحال بر اساس آنچه در دفترچه راهنما مطالعه و در 

  .    هاي دستگاه تنظيم كرده و آزمايشات را بخوانيد  بيليروبين متري را بر روي برنامه وEnd Point ،Kinetic  ،Delta ، Difهاي  تست

  

  

  



    Clinic IIIدفترچه راه اندازي                                                                                      شركت تجهيزات سنجش          

 

  
     6 

 

  

   Clinic III بابابابا  End Point ريزي و انجام يك تستريزي و انجام يك تستريزي و انجام يك تستريزي و انجام يك تست    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه �

  

  : يك تنظيم كنيم  بر روي برنامه شماره 100نانومتر و غلظت استاندارد  550خواهيم كيت گلوكزي را با طول موج  ميـ 

شروع به چشمك زدن كرده و عدد مقابل آن صفر )   Programعنوانگر (   Pحرف   LCDبر روي . را فشار دهيد   PROGكليد  -1

  . را فشار دهيد   PROGاز طريق صفحه كليد اعداد صفر و يك را وارد كرده و مجددا كليد . شود  مي

  

 

 

 

 

 

                                                                     

  )1(شكل شماره                                                                        

   

در . شـود   اطالعاتي كه در برنامـه يـك وجـود دارد ، ديـده مـي       LCDشده و بر روي   Loadـ با انجام عمل فوق برنامه شماره يك 2

بقيه اطالعات به صورت فرضي بوده و   GLUو نام ) P01(كنيد غير از شماره برنامه  ل شماره يك مشاهده ميكه در شك  LCDصفحه 

  . كنيم  امكان دارد در برنامه شماره يك اطالعات ديگري باشد كه ما با توجه به دستورات كيت اطالعات مورد نظر را وارد مي

ظاهر شد به سـراغ    LCDبر روي ) نانومتر  550(كليد ، زمانيكه فيلتر مورد نظر  بر روي صفحه  FILTERـ ابتدا با فشار مكرر كليد 3

  )  2شكل شماره . (رويم  پارامتر بعدي مي

  

  

  

  

  

                                                               

  )2(شكل شماره                                                                            

                                                                                                                                                                                                 

بدين صورت كـه در قسـمت سـمت راسـت و     . كنيم  باشد تنظيم مي مي   End Pointروش تست را كه   E/Kبا فشار مكرر كليد  -4

  )  3شكل شماره . ( مشاهده شود   ENDبايد كلمه   LCDباالي 

  

  

                                                              

       

  

  )3(شكل شماره                                                                          

   P01      GLU       340          df00    

                            

ST = 235.00              TR = 999.9       

 

P01      GLU            550        df00     

              

ST = 235.00                  TR = 999.9  

                

P01       GLU          550        END     

             

ST = 235.00                TR = 999.9    
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صـفر شـده و     STرا فشار داده عدد مقابـل    NUM LOCKبراي اين كار دكمه . مرحله بعد دادن غلظت استاندارد به برنامه است  -5

بـراي ايـن   . ال صفحه كليد رقمي شده و آماده دريافت عدد مورد نظـر اسـت  در اين ح. كند  مساوي برابر آن شروع به چشمك زدن مي

  ) 4 شكل شماره. ( دهيم  را فشار مي  SAVEرا وارد كرده و كليد  100تست عدد 

                                                            

    

  

                                                          

  

  )4(شكل شماره                                                                             

  

كنيد در غلظت استاندارد دو رقم اعشار مشخص شده است كه ما دراين تسـت احتيـاجي    مشاهده مي 4همانگونه كه در شكل شماره  -6

هر تغييري در برنامـه داده  ( دهيم  را فشار مي   SAVEكنيم و كليد  ا حذف ميمميز ر  POINTپس با فشار مكرر كليد . به آن نداريم  

الزم به توضيح است  در تست هايي مثـل  )  5شكل شماره .) ( در حافظه پايدار دستگاه ذخيره گردد   SAVEشود بايد با فشار كليد  مي

بايد با يك رقم اعشـار گـزارش شـود بايـد غلظـت اسـتاندارد        بوده و جوابهاي بيماران نيز 20اسيد اوريك كه غلظت استاندارد كمتر از 

استانداردها اعدادي صحيح هستند سمت راست مميز را صـفر    تعريف شده براي دستگاه با يك رقم اعشار باشد كه معموال چون غلظت

بعـد از صـفر قـرار      POINTليـد  را وارد كرده و نقطـه مميـز را بـا ك    50است عدد  5مثال اگر غلظت استاندارد اسيد اوريك . دهيم  مي

  .خواهد شد  5.0پس غلظت استاندارد ما . دهيم   مي

                        

  

  

                              

                                                                     

  )5(شكل شماره                                                                          

    

  MODEكند  كه با فشار كليـد   ها به ما اعالم مي ، نتيجه ايست كه دستگاه از خواندن نمونه  LCDدر قسمت سمت راست و پايين  -7

سـتگاه  اگـر مـايليم د  . كند  تغيير مي)  Concentration (  Cو ) TR  )Transmitans  ( ،OD   ) Optical dencity بين سه حالت 

  ) 6شكل شماره . (كنيم  ثابت مي  Cغلظت را محاسبه كرده و اعالم كند اين قسمت را روي 

                                                       

 

                                                                  

                                          

                                    

  

    ) 6(شكل شماره                                                                           

P01      GLU          550            END  

               

ST = 001.00                      TR=999.9  

P01      GLU       550            END     

             

ST = 00100                    TR=999.9   

   P01           GLU       550       END 

  

ST=00100                           C=00000  
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   را فشار دهيم ، بر   SAVEدستگاه ، يكبار ديگر كليد    NVMبهتر است براي اطمينان از ذخيره شدن تمام اطالعات بر روي حافظه -8

       ENTERيـا    SAVEاست ، با فشار مجدد كليـد    SAVEشود ، كه جهت اطمينان از عمل  ظاهر مي  ? SAVE سؤال   LCDروي 

                                       .گيرد عمل ذخيره اطالعات بر روي حافظه پايدار دستگاه انجام مي

           بند شماره يك گفته شد به برنامه ست گلوكز كافيست طبق آنچه درباشد و هر روز براي خواندن ت برنامه شماره يك آماده كار مي -    9

  . صورت زير بخوانيم  مورد نظر رفته و تستها را به    

  بايد طبق روش كيت خارج از دستگاه گذاشته شده پس از كامل شدن كار و ايجاد رنگ نهائي براي  End point هر تست  -10    

                 .ز دستگاه استفاده شود ها ا نمونهخواندن       

 بر   Please Waitپيام . دهيم  را فشار مي  BLANKنمونه بالنك را در كووت دستگاه ريخته در محل خوانش قرار داده و كليد  -  11    

  . شود  انجام مي  Blankingظاهر شده و پس از چند لحظه  عمل   LCDروي      

     دهيم با اين عمل دستگاه كاليبر يرا فشار م  STDونه استاندارد را ريخته در محل خوانش قرار داده و كليد در كووت دستگاه نم -   12

  )  7شكل شماره . (شود  يكي مي  STبا عدد تنظيم شده براي   Cشده و عدد برابر     

                                                               

  

                                 

                                                         

          

  

  ) 7(شكل شماره                                                                         

  

  

     مشاهده   Cن فشار هيچ كليدي عددي كه برابر  ها را بترتيب در كووت ريخته در محل خوانش دستگاه قرار داده و بدو نمونه - 13    

   .  نمائيم  به عنوان غلظت نمونه مورد نظر يادداشت مي. كنيم  مي     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P01       GLU         550           END   

                                                                    
  ST =00100                      C=00100  
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  Clinic III بابابابا  Kinetic ريزي و انجام يك تستريزي و انجام يك تستريزي و انجام يك تستريزي و انجام يك تست    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه �

 

  . يم را با مشخصات زير بر روي برنامه شماره هفت تنظيم كن) AST  )SGOTخواهيم يك كيت  مي

  مد آزمايش  )nm(فيلتر  KIN  MT  IT  Fشماره 

KIN3  60  60  1985  340  KIN  
  

بدين ترتيب به برنامه شماره هفـت  . دهيم  را فشار مي  PROGرا فشار داده اعداد صفر و هفت را زده و مجددا كليد   PROGكليد  -1

  ) 1شكل شماره . (رويم  مي

  

                                                   

  

   

                                                        

  )1(شكل شماره                                                                       

    

ا مكـرر فشـار   ر  FILTERابتـدا كليـد   . كنيم  را با توجه به مشخصات كيت مورد نظر تنظيم مي  LCDكليه اطالعات روي صفحه  -2

  )2شكل شماره . (ببينيم   LCDباشد را بر روي  نانومتر مي 340دهيم تا طول موج مورد نظر كه  مي

  

  

                                                    

  

                                               

                                                                    

  )2(شكل شماره                                                                         

  

  )3شكل شماره . (كنيم  باشد تنظيم مي مي  KINروش تست را كه   E/Kبا فشار كليد  -3

  

  

 

  

 

 

                                                   

  

  )3(شكل شماره                                                                         

P07       AST      630           df00      

                                            

ST=32500                    TR=999.9  

P07       AST          340         df00     

                                     

ST=32500                     TR=999.9     

P07         AST        340       KIN7 

 

ST=32500                     TR=999.9  
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  يـا      MT  (   در زمانهاي اندازه گيـري    ODشود كه نشانگر تعداد خوانشهاي  مشاهده مي 7 تا  1عددي بين   KINدر كنار كلمه  -4

 Measuring Time ( براي تنظيم اين عدد بايد از كليد. است  AVR كنيم چون كليد  استفادهAVR  رنـگ اسـت پـس    آبـي  يك كليد

عدد مورد نظر كه در اينجـا    AVRشود ، حال با فشار مكرر كليد  نمايان مي  LCDسمت راست   Iدهيم حرف  را فشار مي  INVكليد 

  )4شكل شماره . (كنيم  باشد را تنظيم مي مي 3

   

 

 

                                                                

                                   

                                                                 

  )4(شكل شماره                                                                            

                        

پاك شده و بتوانيم براي ادامه تنظيمـات    LCDاز روي   Iدهيم تا حرف  را فشار مي  INVكليد  ، مجددا  KINبعد از تنظيم شماره  -5

  )5شكل شماره . (استفاده كنيم  سفيداز كليدهاي 

   

 

                                                           

                         

                                                       

                                                                      

  )5(شكل شماره                                                                           

                                

فاصله بين (  MT و ) زمان انكوباسيون قبل از اولين خوانش (  IT، ) فاكتور(  Fمرحله بعدي تنظيمات ، دادن اعداد مورد نظر براي  -6

و  ST ،F ،ITشوند ، در اين قسمت چهـار پـارامتر     مشخص مي  LCDاين اعداد در قسمت پايين و سمت چپ . باشد  مي) ها خوانش

MT   با كليدMEM  كليد  براي دادن اين اعداد به دستگاه. باشند  قابل مرور و بررسي ميNUM LOCK      صفحه كليـد را بـه حالـت

صفر شده و مساوي مقابل آن شروع به چشمك   LCDدهيم ، پارامتر روي  را فشار مي  NUM LOCKپس كليد . كند  رقمي منتقل مي

  )6شكل شماره . (كند  زدن مي

  

  

 

                                                     

  

                                                  

  

  )6(شكل شماره                                                                          

  

P07       AST        340     KIN3      

I 

ST=32500                 TR=999.9       

P07      AST        340        KIN3    

 

ST=32500                   TR=999.9     

P07          AST        340        KIN3  

 

ST=00000                       TR=999.9  
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، استاندارد نـداريم بـدون دادن     KINETIKاست و چون در تست هاي   ST، پارامتر روي صفحه  6فرضي شكل   LCDبر روي  -7

صفر بـوده و مسـاوي همچنـان      Fعدد مقابل . رويم  باشد مي سراغ پارامتر بعدي كه فاكتور ميرا زده و به   ENTERهيچ عددي كليد 

  ITدهيم و به سراغ پـارامتر بعـدي يعنـي     را فشار مي  ENTERرا از طريق صفحه كليد وارد كرده ، كليد  1985عدد . زند  چشمك مي

شود ،  ظاهر مي  LCDبر روي   MTدهيم ، پارامتر بعدي يعني  شار ميرا ف  ENTERرا وارد كرده ، كليد  60يعني   ITعدد . رويم  مي

باشد را وارد كرده و در اين مرحله چون تمـامي پارامترهـاي كيـت وارد شـده بايـد كليـد        مي 60كه آنهم در كيت مورد نظر   MT عدد 

SAVE   7شكل شماره . (را فشار دهيم تا تمامي اطالعات به حافظه پايدار منتقل شود(  

  

  

  

                                         

                

  )7(شكل شماره                                                                         

  

مـرور كنـيم و از صـحت      LCDتوانيم پارامترهاي چهارگانه فوق را در قسمت پايين و سمت چـپ   مي  MEMبا فشار مكرر كليد  -8

  . عملكرد خود مطمئن شويم 

شويم و براي اينكه هـر زمـان    ثابت مي  Cروي  MODE براي گرفتن غلظت با فشار كليد   LCDو در قسمت پايين سمت راست  -9

را   SAVEهستيم روي صفحه غلظت را ببينيم ، در همـين حالـت يكبـار ديگـر كليـد        ASTآييم و آماده انجام تست   مي  07به برنامه 

  )8شكل شماره . (دهيم را فشار مي  ENTER يا   SAVEآيد ، كليد  مي ? SAVE سؤال   LCDروي . دهيم  يفشار م

   

  

  

  

  

  )8(شكل شماره                                                                        

                                                

را بگذاريم كافيست طبق توضيحات بند يك به برنامه شـماره هفـت     ASTل شده و هر گاه بخواهيم تست برنامه شماره هفت كام -10

  . آمده و بر اساس دستورات ذيل عمل كنيم 

درجـه بايـد انجـام گيـرد بـه       37در دماي   Kinetic كنيم و چون معموال تستهاي  طبق دستور كيت محلول آماده به كار را تهيه مي -11

درجه رسيدن محلولهـا   37دقيقه براي به  10تا  5دهيم و زماني بين  ا محلول را در كووتها ريخته در انكوباتور دستگاه قرار ميتعداد تسته

  .مانيم  منتظر مي

 پس در بهترين حالت بدون اينكه كووتي در محل خوانش بگذاريم، كليد . باشد  هوا يا آب مقطر مي  Kinetic بالنك در تستهاي  -12

BLANK  دهيم  را فشار مي . 

  

P07            AST         340       KIN3 

 

   MT=00060                     TR=999.9  

P07           AST      340         KIN3 

 

MT=00060                       C=00000  
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گردد كه بايد نمونه سـرم را بـا    ظاهر مي LCD بر روي    PLACE SAMPLE & ENTERپيام   READ سپس با فشار كليد  -13

سمپلر برداشته در كووت حاوي محلول آماده به كار خالي نموده ، با حركت سر سمپلر در محلول يا با گرفتن كووت در دست و تكـان  

را فشـار   ENTER  بعد از آن كووت را در محل خوانش دسـتگاه قـرار داده و كليـد   . خلوط كردن را حتما انجام دهيم دادن آن عمل م

  .دهيم  مي

ثانيه يكبار تـا پايـان مراحـل     3در حال خوانش را خواهيم ديد و دستگاه هر   ODو   IT زمان   LCD بعد از چند لحظه بر روي  -14

 وMT2    باشـد   مـي   KIN3 شود و در اين تسـت چـون    شروع مي  MT1 ، زمان   IT شدن زمان پس از طي . زند  خوانش بيب مي

MT3     پـذيرد و بـر روي    نيز خواهيم داشت پس در نهايت پس از چهاردقيقه مراحل خـوانش پايـان مـي LCD    اعـداد DODIT   و

DODMT  و پيامA  KEY   دلتا . را خواهيم ديد OD  كنـد   ر زيادي در بررسي تست انجام شده به ما مـي هاي اعالم شده كمك بسيا

  )9شكل شماره (

 

  

 

 

 

  

  )9(شكل شماره                                                                         
                                                                      

براي تستهاي بعدي نيزبه غير از بالنك همين مراحل . كنيم  اصلي رفته و عدد غلظت را يادداشت ميسپس با فشار هر كليدي به صفحه  -15

  )10شكل شماره . (دهيم  را دقيقا انجام مي

  

 

 

                                                                

                                                       

  )10(شكل شماره                                                                        

  

 كه در شرايط . در طول واكنش است  ODدهنده ميزان خطي بودن تغييرات   نانش  LER)  9( در شكل شماره   ::::تذكر تذكر تذكر تذكر  -

             DMTو   ITگرفته شده در زمان  ∆ OD دهدهن نشان   DITهمچنين  .را نشان دهد  5  ايده آل مي بايست حداكثر عدد      

   DMT  آنچه در محاسبات جهت تعيين غلظت تاثير داده مي شود . است  MTگرفته شده در زمان  ∆ OD  دهنده نشان            

   دبيشتر از آن عد  DMTيده و اگر داعالم گر DMTي براي دن تست عددكه در هر كيتي با توجه به ميزان خطي بو است            

  حال اگر نمونه اي غلظت بسيار  .  نموده و مجددا انجام داد  در كيت رقيقيست نمونه را به نسبت اعالم شده  با مي باشد            

   ميزان IT واكنش بسيار زيادي بين سوبسترا و آنزيم انجام شده و در همان زمان ITبااليي داشته باشد مكن است در زمان             

  در نتيجهبسيار نزديك به صفر خواهد بود و صفر يا MTشود پس ميزان واكنش در زمان   يك به صفرديا نز سوبسترا صفر            

     درموردتصميم گيري  براي DMTو  DITپس توجه به اعداد . و يا حتي صفر ممكن است بدست آيد پايين جوابي بسيار            

  بسيار پايين بايد حتما  DMTباال و يك  DITصحت جوابها بسيار مهم است و در صورت مشاهده يك يا عدم  وصحت             

  .كرده و مجددا انجام دادرا رقيق  نمونه           

  

DOD IT = 0.015                 A  KEY 

 

DOD MT = 0.011            LER=001  

P07             AST        340       KIN3 

 

MT=00060                        C=00021  
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  Clinic III  بابابابا  Delta ريزي و انجام يك تستريزي و انجام يك تستريزي و انجام يك تستريزي و انجام يك تست    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه �

  

گيرند دو كيت اوره و كراتي  انجام مي) شوند نيز گفته مي  Two Point يا  Delta   )Fixed Timeدر حال حاضر كيتهايي كه به روش 

داراي نمونـه    Kinetic در اين روش تعداد خوانشها همـواره دو عـدد بـوده و كيـت بـرخالف ديگـر كيتهـاي        . هستند   Kineticنين 

  . باشد  استاندارد مي

  . شماره شش تنظيم كنيم  خواهيم يك كيت كراتي نين با مشخصات زير را برروي برنامه حال مي     

MT  IT  ST  فيلتر)nm(  مد آزمايش  

60  30  2.0  500  DLTA  
  

بـدين ترتيـب بـه برنامـه     . دهـيم   را فشار مي  PROGرا فشار داده ، اعداد صفر و شش را وارد كرده و مجددا كليد   PROGكليد   -1

  )1شكل شماره . (رويم  شماره شش مي

  

  

                            

 

 

                                                             

  )1(شكل شماره                                                                        

  

   LCDروي نـانومتر را بـر   500، فيلتـر    FILTERنمائيم و ابتدا با فشار مكرر كليد  شروع به تنظيم اطالعات برنامه شماره شش مي -2

  )2شكل شماره . (كنيم  ثابت مي

  

  

     

 

    

                                

  

 )2(شكل شماره                                                                      

  

  )3شكل شماره . (كنيم  ثابت مي  DLTAروش آزمايش را بر روي  E/Kبا فشار كليد  -3

  

  

  

  )3(شكل شماره                    

P06             CR         340          df00 

 

ST=32.500                       TR=087.2  

P06             CR        500           df00 

 

ST=32.500                       TR=087.2  

P06           CR        500        DLTA 

 

ST=32.500                      TR=087.2  
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فاصـله  (  MTو ) زمان انكوباسيون قبل از خـوانش اول (  IT، ) غلظت استاندارد (  STمرحله بعد دادن اعداد مورد نظر كيت براي  -4

كليـد   .كنـيم  عمـل مـي    Kinetic و   End Pointبراي دادن اين اعداد به دسـتگاه مشـابه روشـهاي    . باشد  مي) بين خوانش اول و دوم

NUM LOCK  دهيم صفحه كليد رقمي شده ، عدد مقابل  را فشار ميST  ) صفر شده و مساوي مقابل آن چشمك ) 3در شكل شماره

فاكتور بعد از   Deltaيا فاكتور است ، در تستهاي   Fدهيم ، پارامتر بعدي  را فشار مي   ENTERرا وارد كرده و كليد  20عدد . زند مي

دهيم و بـه سـراغ پـارامتر بعـدي      را فشار مي  ENTERپس بدون وارد كردن عددي كليد . شود  تگاه محاسبه ميكاليبراسيون توسط دس

مشـخص    LCDبـر روي    MTدهيم ، پارامتر بعـدي يعنـي    را فشار مي  ENTER را وارد كرده و كليد  30رويم ، عدد  مي  IT يعني 

دهيم تـا تمـامي اطالعـات بـه      را فشار مي  SAVE براي وارد كردن نداريم كليد را وارد كرده و چون پارامتر ديگري  60شود ، عدد  مي

  )4شكل شماره . (حافظه پايدار دستگاه منتقل شود 

   

  

  

  

                                                     

  )4(شكل شماره                                                                         

  

  .توانيم پارامترهاي فوق را مرور كرده و از صحت عملكرد خود مطمئن شويم مي  MEMبا فشار كليد   -5

كنيم تا بتوانيم غلظت محاسبه شده توسط دستگاه را  ثابت مي  LCDرا سمت راست و پايين ) C(، غلظت   MODE با فشار كليد   -6

دهيم  را فشار مي  SAVEآييم غلظت را روي صفحه ببينيم يكبار ديگر دكمه  مي  06نامه ببينيم و براي اينكه هر بار به بر  LCDبر روي 

  )5شكل شماره . (

  

  

  

 

 

                                                 

  )5(شكل شماره                                                                        

                      

باشد پس بايد با فشـار   نمي  2.0كنيد مميز عدد استاندارد در محل صحيح نبوده و غلظت  مشاهده مي 5همانگونه كه در شكل شماره  -7

  SAVEايم حتما كليد  و صفر سمت راست آن قرار دهيم و چون تغيير جديدي در برنامه داده 2مميز را بين عدد   POINTمكرر كليد 

  )6شكل شماره . (اين تغيير جديد به حافظه پايدارمنتقل شود را مجددا فشار دهيم تا 

  

 

 

  

  )6(شكل شماره                    

P06           CR         500        DLTA 

 

MT=00060                       TR=087.2  

P06              CR     500         DLTA 

 

ST=000.20                       C=000.00  

P06           CR        500        DLTA 

 

ST=0002.0                       C=0000.0  
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آماده بوده و هر گاه بخواهيم تست كراتي نين را انجام دهيم كافيست طبق توضيحات بند يك به برنامه شماره شش رفتـه   6برنامه شماره  -8

  . تست را انجام دهيم  شود و به روشي كه در زير توضيح داده مي

درجـه اعـالم گرديـده محلـول را در كووتهـا ريختـه و در        37طبق دستور كيت محلول آماده به كار را تهيه كرده و اگر در كيـت دمـاي    -9

  درجـه برسـد و اگـر دمـاي محـيط جهـت       37دقيقه دماي محلولهـا بـه    10تا  5دهيم تا پس از گذشت زماني بين  انكوباتور دستگاه قرار مي

  . توانيم بالفاصله تست را شروع كنيم  آزمايش اعالم شده مي

  . دهيم  را فشار مي  BLANKدر محل خوانش دستگاه گذاشته و كليد ) اكثرا هوا يا آب مقطر(بالنك اعالم شده در كيت را  -10

گـردد كـه بايـد     ظاهر مي  LCDبر روي   PLACE SAMPLE & ENTER پيام   READبا فشار كليد   Blankingپس از انجام  -11

نمونه استاندارد را با سمپلر برداشته ، در كووت حاوي محلول آماده به كار خالي نموده ، با حركت سر سـمپلر در محلـول و يـا تكـان دادن     

  دهيم  مي را فشار  ENTERكووت با دست عمل مخلوط كردن را حتما انجام دهيم ، بعد از آن كووت را در محل  خوانش قرار داده و كليد 

در حال خوانش ديده خواهد شد و پس از   ODو   IT زمان   LCD در اينجا هم پس از چند لحظه بر روي   Kineticمانند تستهاي  -12

بعد از گذشـت يـك    پس در كيت مورد نظر ما) . خواهيم داشت MTتنها يك زمان  Deltaدر (خواهد بود   MT زمان   IT گذشت زمان 

  )7شكل شماره (.را خواهيم ديد   A  KEY و پيام   DODMT و LCD ، DODITمراحل خوانش پايان يافته و بر روي  ثانيه 30دقيقه و 

  

  

 

  

                                                     

                                                                     

  )7(شكل شماره                                                                       

  

دهيم تا دسـتگاه كـاليبر    را فشار مي  STDايم كليد  سپس با فشار هر كليدي به صفحه اصلي رفته و چون نمونه استاندارد را گذاشته -13

  )8شكل شماره .(با عدد تنظيم شده براي غلظت استاندارد برابر شود   C شده و عدد مقابل 

  

  

  

  

 

        

  )8(شكل شماره                                                                       

                                                                      

كنـيم و در مرحلـه آخـر بـه صـفحه       ر ميبعد از كاليبر شدن دستگاه براي انجام تستها غير از عمل بالنك مراحل فوق را دقيقا تكرا -14

  ). فقط زمان گذاشتن استاندارد بايد انجام گيرد STDفشار كليد .(گردد  آييم عدد غلظت توسط دستگاه اعالم مي اصلي مي

 

 

 

 

DOD IT=0.017                 A  KEY   

 

DOD MT=0.025             LER=000  

P06            CR       500         DLTA 

 

ST=0002.0                        C=0002.0  



    Clinic IIIدفترچه راه اندازي                                                                                      شركت تجهيزات سنجش          

 

  
     16 

 

  

  )Differential )Dif ريزي و انجام يك تستريزي و انجام يك تستريزي و انجام يك تستريزي و انجام يك تست    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه �

  

تنظيمـات  . باشند كه بارزترين آنهـا تسـت آهـن اسـت      بالنك ميافزار دستگاه مربوط به تستهايي است كه داراي سرم  اين قسمت از نرم

پـس بـه   . شـود   تنظيم مـي   dfبوده با اين تفاوت كه مد آزمايش بر روي   END POINTبراي اين تستها دقيقا مانند يك تست   برنامه

  . كنيم  تنظيم مي 18نامه شماره را بر روي بر 200و غلظت استاندارد  578عنوان مثال يك كيت آهن داراي سرم بالنك با طول موج 

  LCDبـرروي   18برنامـه  . دهـيم   را فشار مي  PROG را فشار داده عدد يك و هشت را وارد كرده و مجددا كليد   PROG كليد  -1

  )1شكل شماره . (گردد  ظاهر مي

  

  

  

                                                         

                                                     

  )1(شكل شماره                                                                        

   

  FILTERپـس بـا فشـار كليـد     . كنيم  باشد و ما براي كيت مورد نظرمان برنامه را تنظيم مي اطالعات شكل يك بصورت فرضي مي-2

طبـق آنچـه در   . (كنـيم  عدد استاندارد را تنظيم مي  NUM LOCK و با استفاده از كليد   dfروش   E/K ، با فشار كليد  578طول موج 

  )2شكل شماره ) (روشهاي قبلي توضيح داده شد 

  

 

  

  

      

                                                                    

  )2(شكل شماره                                                                           

                                              

در   MODEبه روند كار ما كمك شاياني خواهد كرد لذا بهتر اسـت بـا فشـار كليـد       LCDبر روي    ODچون ديدن   dfدر روش -

  همزمان  LCDروي اين قابليت را دارد كه بر  Clinic II را نمايان كنيم و چون دستگاه  LCD   ،ODقسمت سمت راست و پايين 

   OD   و غلظت مشاهده شود پس با فشار كليدF4  ) باشد ابتدا بايد كليد  رنگ مي آبيچون كليدINV  سمتقسمت  در) درا فشار دا            

  ) 2 شكل شماره. (را داشته باشيم   Cتوانيم غلظت يا  مي  LCDچپ و پايين     

  

  

  

                    

  )3(شكل شماره                                                                          

P18            FE           405        END 

 

ST=12345                        C=00000  

P18            FE          578          df00 

 

ST=00200                         C=00000  

P18        FE         578        df00 

 

C=00000                  OD=0.000  
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  .مرحله اول تست را انجام داده تا زمان خواندن سرم بالنكها فرا برسد  ، طبق دستور كيت -3     

كاربرد دارند به همـين دليـل در     SET و F1 ،F2  ،F3رنگ  آبيي كليدها  dfدر روش . آييم  مي 18طبق بند يك به برنامه شماره  -4

الزم به توضيح است كـه در ايـن حالـت    (نمايان خواهد شد   LCDكنار   Iدهيم كه در نتيجه حرف  را فشار مي  INVابتداي كار كليد 

در حالت فعال بودن كليد   dfثنائا در مد نيز كاربرد دارند ، در نرم افزار چنين پيش بيني شده كه است  STDو   BLANKچون كليدهاي 

INV   كليدهاي ،BLANK   و STD   فعال بوده و براي استفاده از آنها احتياجي به خارج شدن از حالتINV   شكل شـماره  )(نيست

4(  

  

 

 

 

  

    

  

   )4(شكل شماره                                                                         

  

باشد كه اين حافظه تا عـدد   شود كه مربوط به شماره حافظه براي سرم بالنكها مي دو عدد صفر مشاهده مي  dfدر مقابل   LCDروي  بر

  . شود  ها استفاده مي معموال از حافظه صفر براي استاندارد و از حافظه يك تا چهل براي نمونه. تواند باال برود  مي 40

را انجام دهـد    BLANKINGدهيم تا دستگاه عمل  را فشار مي  BLANKدر دستگاه گذاشته و كليد  كووت حاوي نمونه بالنك را -5

مربوط به نمونـه اسـتاندارد     F1   ،ODبا فشار كليد . دهيم  را فشار مي  F1سپس نمونه استاندارد را در محل خوانش گذاشته و كليد . 

شود و آماده گرفتن سرم بالنك نمونـه يـك    تبديل مي  01به )   dfعدد مقابل (در حافظه شماره صفر دستگاه ذخيره شده و عدد حافظه 

  )5شكل شماره . (باشد  مي

  

  

  

 

                                

  

  )5(شكل شماره                                                                         

                        

  02مربوطه به حافظه يك رفته و عـدد حافظـه بـه      ODدهيم  را فشار مي  F1يك را در محل خوانش گذاشته و كليد نمونه شماره  -6

 بدين ترتيب . دهيم  را فشار مي  F1ها را در محل خوانش قرار داده و براي هر كدام يكبار كليد  پس به ترتيب نمونه. تبديل خواهد شد 

OD  پذيرد  نتقل شده و مرحله اول كار پايان ميتمامي سرم بالنكها به حافظه م .  

  

است را انجام داده پس از طي زمان انكوباسيون اعالم شـده    Color reagentطبق دستور كيت مرحله بعدي كه عمدتا اضافه كردن  -7

م بالنكها طبق شـماره در  سر  OD بدين جهت دو كار بايد انجام دهيم ، اول اينكه چون. در كيت بايد آماده خوانش مرحله دوم بشويم 

خواهيم از اين حافظه استفاده كنيم بايد برگرديم به حافظه شماره صفر كه مربوط به نمونـه اسـتاندارد    حافظه دستگاه ذخيره شده و ما مي

P18         FE         578         df00    I 

   

      C=0000                    OD=0.000 

P18           FE         578           df01 

        I 

C=00000                    OD=0.002      
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شـماره حافظـه    برد و زمانيكـه  تايي جلو مي شماره حافظه را بصورت ده  F3كليد . گيريم   كمك مي  F3براي اين كار از كليد . باشد  مي

 40چون كل حافظه در اين قسـمت بـراي   (شود  نمايان مي  LCDحافظه صفر بر روي    F3باشد با فشار مجدد كليد  30بيشتر از عدد 

  )6شكل شماره )(باشد نمونه مي

  

  

  

 

                                         

  )6(شكل شماره                                                                          

                                                               

باشيم سيستم محاسبات مربوط به غلظت  DFوقتي در مد . است  DFبه   dfكار ديگري كه براي مرحله دوم بايد انجام دهيم تبديل  -8

برنامـه را بـين دو    SETفشار كليد (كنيم  استفاده مي  SETبراي اين عمل از كليد . ند ك را انجام داده و جواب غلظت نهائي را اعالم مي

كه ) DODيا ( ODدلتا   LCDبر روي   ODهستيم دستگاه بجاي نشان دادن   DFوقتي در حالت ). كند  جابجا مي DF و   dfحالت 

  )7ماره شكل ش. (دهد  مرحله دوم است را نشان مي  ODمرحله اول از   ODتفاضل 

  

  

  

 

                                      

  

  )7(شكل شماره                                                                         

                   

  ODلحظه  در هر  Onlineعددي منفي است چرا كه سيستم به صورت   DODكنيم عدد  مشاهده مي) 7(همانطور كه در شكل شماره 

هـوا كـم     ODحافظـه را از    ODاي در محل خوانش نـداريم ، دسـتگاه    كند و چون ما نمونه در حال خوانش كم مي  ODحافظه را از 

گـذاريم و بـا فشـار كليـد      زمانيكـه نمونـه بالنـك را مـي      DFبه همين جهت در حالـت  . كند كه مشخصا عددي منفي خواهد بود  مي

BLANK  كنيم چون بر روي  يسيستم را بالنك مLCD   ،DOD  شود پس صـفر شـدن    نمايش داده ميOD      را نخـواهيم ديـد مگـر

  . را مشاهده كنيم   OD = 0.000برويم و   dfبه    SETاينكه با فشار كليد 

دهيم سـپس   را فشار مي  BLANKكنيم ابتدا نمونه بالنك جديد را در دستگاه گذاشته و كليد  حال خوانش مرحله دوم را شروع مي -9

را با عدد تنظيم شده بـراي غلظـت    Cدستگاه عدد مقابل . دهيم  را فشار مي  STDنمونه استاندارد را در محل خوانش قرار داده و كليد 

گـذاريم   اه ميوقتي نمونه استاندارد را در دستگ. (باشد  ها مي استاندارد يكي كرده و در اين حالت سيستم كاليبر شده آماده خواندن نمونه

  )8شكل شماره )(باشد  00حافظه برنامه حتما بايد روي 

  

 

                                                 

                                                                                                           )8(شكل شماره                    

P18               FE        578        df00  

     I 

C=00000                       OD =0.000 

         

P18            FE       578          DF00  

    I 

C=00000                   DOD= -0.075 

         

P18        FE        578       DF00      

I 

C=00200               DOD=0.197      
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كنـيم ، عـددي كـه در     منتقل مـي   01شماره حافظه را به   F2نمونه شماره يك را در محل خوانش دستگاه قرار داده با فشار كليد  -10

نمونه شماره يك را خارج كرده و نمونـه شـماره دو را در دسـتگاه    . باشد  خواهيم ديد غلظت آهن نمونه شماره يك مي  Cبرابر حرف 

كنيم بـه عنـوان غلظـت نمونـه دوم يادداشـت       مشاهده مي   Cرفته و عددي كه برابر حرف   02به حافظه   F2گذاريم با فشار كليد  مي

بريم و عدد غلظت را يادداشـت   باال مي  F2ها را يك به يك در دستگاه گذاشته شماره حافظه را با كليد  به همين ترتيب نمونه. كنيم  مي

  )12تا  9شكل شماره . (كنيم   مي

  

 ونه شماره يك در دستگاه بوده ، نم      

      LCDحافظه شماره يك بر روي 

 نمايان است و غلظت اعالم شده      

         .                        باشد  غلظت نمونه يك مي     

     )9(شكل شماره                                                                                       

 

  

 

  غلظت نمونه دوم                                

  

                                                 

  )10(شكل شماره                                                                                       

  

  

  

 غلظت نمونه سوم     

 

                                                     

                                                  

  )11(شكل شماره                                                                                    

                                                                                          

  

  

  غلظت نمونه هفتم 

  

                                                       

   

  )12(شكل شماره                                                                                       

                                                                                       

P18        FE       578        DF01        

I 

 C=00154                DOD=0.130       

 

P18       FE        578        DF02        

I 

C=00221              DOD=0.254          

P18        FE          578        DF03    

I 

C=00079                 DOD=0.105      

P18             FE         578         DF07 

I 

C=00095                       DOD=0.121  
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        ::::توضيحات توضيحات توضيحات توضيحات         

  . اند  كنيم همگي فرضي بوده و فقط براي نشان دادن بهتر مراحل انجام تست ذكر شده هائي كه در شكلها مشاهده مي  ODغلظتها و 

ر شود جهت تست آهن تعدادي از كووتهاي خود دستگاه را به اينكار اختصاص دهيم و اين تسـت را بجـاي لولـه آزمـايش د     توصيه مي

گذاريم سرم بالنكها را به حافظـه   بدين صورت ما پس از پايان مرحله اول تست ، كووتها را تك تك در دستگاه مي. كووتها انجام دهيم 

كنيم و پس از گذشت زمان انكوباسيون مجددا كووتها  را به كووتها اضافه كرده ، مخلوط مي  Color Reagentمنتقل كرده و پس از آن 

ايم كه باعث كـم   با اين عمل ما انتقال از لوله به كووت را حذف كرده. كنيم  تگاه گذاشته و مراحل خوانش را كامل ميرا تك تك در دس

پس از اتمام كار هـم بالفاصـله بـا    .شدن ميزان آلودگي و تغيير نكردن حجم محلولها شده و در دقت تست ما اثر بسزايي خواهد داشت 

  .  اده و از اين كووتها براي تست ديگري استفاده نكنيم آب مقطر كووتها را كامال شستشو د
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 Clinic III روبين توتال نوزادان باروبين توتال نوزادان باروبين توتال نوزادان باروبين توتال نوزادان با    گيري بيليگيري بيليگيري بيليگيري بيلي    اندازهاندازهاندازهاندازه �

  

  Clinic II هـادر  ايـن برنامـه باديگربرنامـه   .باشد  مي 21شمارهبرنامه   Clinic IIدرتوتال نوزادان  گيري بيليروبين اندازه برنامه مخصوص

كليه مراحل خـوانش   READبافشار كليد .دستگاه داده شود كه بايدبه تفاوت اساسي داردوتنظيمات مورد نيازفقط غلظت استاندارد ماست

رفته و مراحـل   21پس به برنامه . گردد  كه در دو طول موج بوده و محاسبات تست توسط دستگاه انجام گرفته و غلظت نهائي اعالم مي

  . رويم  ر را يك به يك پيش ميمختلف كا

گردد  ظاهر مي  LCDبر روي  21برنامه . دهيم  را فشار مي  PROGرا وارد كرده و مجددا كليد  21را فشار داده عدد   PROGكليد  -1

  )1شكل شماره . (

 

   

  

  

                                                 

  )1(شكل شماره                                                                           

          

در شكل شماره . دهيم دادن غلظت استاندارد به دستگاه است  انجام مي 21همانطور كه در باال بيان شد تنها تنظيمي كه ما براي برنامه  -2

باشـد كليـد     19.3ر غلظت استاندارد ما به عنـوان مثـال   حال اگ. بينيم كه با يك مميز به دستگاه داده شده است  را مي 20يك ما غلظت 

NUM LOCK   را فشار داده ، عدد برابرST   طريـق  را از   193عـدد  . كنـد   صفر شده و مساوي مقابل آن شروع به چشمك زدن مـي

  )2شكل شماره . (كند  تغيير مي  ST=0019.3به   LCDبر روي  STعدد . دهيم  را فشار مي  SAVEكليدصفحه كليد وارد كرده و 

  

 

  

  

  

  

  )2(شكل شماره                                                                           

                                                         

                                                             ونه استاندارد را آماده كرده در يك لولهپس نم. اكنون دستگاه آماده بيليروبين متري است و ابتدا بايد دستگاه را كاليبر كنيم  -3    

    .كنيم كه در بين نمونه ما ذرات معلق يا حباب هوا موجود نباشد  هماتوكريت كشيده و دقت مي    

  انجام   Blankingمانيم تا  منتظر مي. دهيم  را فشار مي  BLANKهولدر بيليروبين خالي را در محل خوانش دستگاه گذاشته وكليد  - 4   

      . گيرد     

گيـرد بـه سـمت     مسئله مهم در مورد هولدر بيليروبين دستگاه اينست كه هميشه بايد قسمتي كه لوله هماتوكريت در هولدر قرار مي -

 .ها و فيلترهاي كنترل  دارد ، نمونهو چه مواقع خوانش استان  Blankingچه در مواقع . پشت دستگاه قرار گيرد 

  

 P21      B1L1RUB1N                     

  

ST=0020.0                      C=0000.0  

P21           B1L1RUB1N                  

 

ST=0019.3                       C=0000.0  
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، نمونه استاندارد را در هولدر قرار داده به شكلي كه حتما نمونه جلوي شكاف يك سانتي متري هولدر را   Blankingپس از   -5

 10ود پس از گذشت زمـاني حـد  . دهيم  را فشار مي  READهولدر را در محل خوانش دستگاه قرار داده و كليد . كامال بپوشاند 

هـاي خوانـده شـده      OD اين اعـداد  ) (3شكل شماره . (خواهيم بود   DODو يك   OD1   ، OD2شاهد   LCDثانيه بر روي 

اين اعداد در كنترل بيليروبين متـري دسـتگاه در بخـش    . باشد  مي  ODتوسط دستگاه در دو طول موج و همچنين تفاضل اين دو 

ر زماني در آزمايشگاه با بيليروبين متري سيستم مشكلي موجود باشـد در يـك تمـاس     كنترل كيفي شركت حائز اهميت بوده و اگ

هاي الزم جهت رفع مشكالت آزمايشـگاه كمـك بسـزائي     تلفني اين اعداد به مهندسين شركت براي بررسي مشكل و بيان توصيه

  .)نمايد مي

  

  

  

 

                                                                           

   

  )3(شكل شماره                                                                             

  

. يا هر كليد ديگر به صفحه اصلي برنامه خواهيم رفت   ESCرا مشاهده مي نمائيم پس با فشار كليد   ESC كلمه   LCD بر روي  -6

كنيم ممكن است صفر و يا عددي ديگر باشد ، بسته به اينكه آيا فاكتوري از قبل در حافظـه برنامـه    مشاهده مي  Cعددي كه برابر حرف 

بـا عـدد    C دستگاه را كاليبر نمائيم كه با اينكـار عـدد مقابـل      STDباشد يا نه ، به هر حال اين عدد مهم نيست و ما بايد با فشار كليد 

  )4شكل شماره . (باشد  ها مي تگاه كاليبر شده آماده خواندن نمونهدس. شود  تنظيم شده غلظت استاندارد برابر مي

  

 

 

 

 

                                                  

              

                             

  ) 4(شكل شماره                                                                          

  

انجام كاليبراسيون فيلترهاي كنترل دستگاه را تك تك در هولدر قرار داده ، در محل خوانش دستگاه گذاشته و مثل يك نمونه  پس از -7

دهيم ، بـه   را فشار مي  ESCها را ديديم كليد   LCD   ،OD را فشار داده ، وقتي بر روي   READبدين صورت كه كليد . خوانيم  مي

كنـيم چراكـه در    اين اعـداد را يادداشـت مـي   . بينيم غلظت مربوط به فيلتر ماست  مي  C در مقابل حرف صفحه اصلي رفته و عددي كه 

البته بكارگيري كلمه غلظت براي يك فيلتر چندان مناسب نيسـت ولـي چـون ايـن فيلترهـا      . روزهاي آينده مالك كنترل ما خواهند بود 

پس اعداد غلظت بدست آمده براي ايـن  . د غلظت ثابتي را هم در پي دارد هاي ثابت ، اعدا OD هاي مشخص بوده و اين   ODداراي 

فيلترها پس از كاليبراسيون ، در روزهاي آينده كنترلي بسيار دقيق و مطمئن براي كاليبراسيون دستگاه خواهد بـود و مـا هـر روز قبـل از     

O1=1.258                    O2=0.195    

 

DOD=1.063                          ESC    

P21                           B1L1RUB1N  

                  

ST=0019.3                       C=0019.3  



    Clinic IIIدفترچه راه اندازي                                                                                      شركت تجهيزات سنجش          

 

  
     23 

 

  

نيم و اگر اعداد غلظت گرفته شده با اعداد ثبت شده مـا يكـي   خوا هاي نوزادان اين فيلترها را مثل يك نمونه و براحتي مي خواندن نمونه

  . خوانيم  هاي نوزادان را با اطمينان خاطر توسط دستگاه مي باشد از كاليبراسيون دستگاه مطمئن شده و نمونه

ماتوكريت گرفته شـد آنـرا   بدين صورت كه اگر نمونه خون تام در لوله ه. كنيم  ها نيز دقيقا به شكل باال عمل مي براي خواندن نمونه -8

سانتريفوژ كرده ، و اگر نمونه سرم يا پالسماي جدا شده داشته باشيم آنرا در لوله هماتوكريت كشيده از يك دست بودن نمونـه در لولـه   

كاف يـك  آنرا در هولدر قرار داده بصورتيكه سرم مقابـل شـ  ). حباب هوا و ذرات در بين نمونه ما نباشد. (شويم  هماتوكريت مطمئن مي

را انجـام    Blanking قـبال  . (دهـيم   را فشـار مـي    READهولدر را در دستگاه قرار داده و كليد . متري هولدر را كامال بپوشاند  سانتي

را فشار داده به صفحه اصلي رفته و عـدد غلظـت نمونـه را مشـاهده و       ESC ، كليد   LCDها بر روي   OD پس از ديدن ). ايم  داده

  . كنيم  يادداشت مي

        : : : : چند نكته چند نكته چند نكته چند نكته         

ولي اگر در بـين خوانشـها فاصـله افتـاد بايـد بـراي       . خوانيم ، يكبار بالنك كردن در ابتدا كافيست  اگر چند نمونه را پشت سرهم مي -1

  .خوانشهاي بعدي مجددا دستگاه بالنك شود 

متري اين تأثير كامال مشهود است چرا كه قطر نمونه  دانيم نور بر روي بيليروبين سرم تأثير مستقيم دارد و در بيليروبين همانطور كه مي -2

گذارد و اگر ما يك نمونه را پشت سرهم دوبـار بخـوانيم افـت     متر بوده و نور شديد المپ بر روي آن مستقيما اثر مي ميلي 1ما حدود 

  . هاي بعدي خواهيم ديد  در خوانش  0.3تا   0.2عدد غلظت را در حدود 

گيرد ، پرز پنبه ، يا ذرات رنگ خـود   جلوي شكاف هولدر بيليروبين كه خوانش نمونه از اين محل انجام ميهميشه بايد دقت كنيم كه  -3

  .هولدر يا هر چيز ديگري قرار نگرفته باشد 

  

 

  :  Kinetic هايهايهايهاي        يك نكته مهم در مورد تستيك نكته مهم در مورد تستيك نكته مهم در مورد تستيك نكته مهم در مورد تست
ناسب آن كيت با يـك نمونـه كـاليبراتور معـين     در ابتداي كار با يك كيت جديد حتما بايد عدد فاكتور م  Kineticهاي  براي تمام تست

عـدد  . دهيم  شود و نمونه كاليبراتور را به عنوان يك تست انجام مي مي  عدد فاكتوري كه در مشخصات كيت آمده به دستگاه داده. گردد 

ا يـك تناسـب رياضـي عـدد     غلظت بدست آمده با عدد اعالم شده براي كاليبراتور مقايسه شده و در صورتيكه اين دو عدد يكي نباشد ب

حـال بايـد عـددي كـه دسـتگاه بـراي نمونـه        . دهـيم   فاكتور صحيح براي اين تست را بدست آورده و به جاي عدد قبلي به دستگاه مي

ن ايـن  تـوا  اگر كاليبراتور در دسترس نباشد، با سرم كنترل نيز مي. خواند با عدد اعالم شده در بروشور كاليبراتور يكي باشد  كاليبراتور مي

  .كار را انجام داد 
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  :  Multiple kinetic Reading كار در مدكار در مدكار در مدكار در مد          

  

را به طور همزمان و با توجه به پيامهاي ارائه شده از طريـق سيسـتم انجـام دهـيم و       Kineticتوانيم از يك تا شش نمونه  در اين مد مي

  . جويي نمائيم  ي صرفهبه ميزان قابل توجه  Kineticنتيجتا در زمان انجام تستهاي 

طبق آنچـه در قسـمت مربوطـه توضـيح     (  Kineticاين مد احتياج به برنامه دادن ندارد بدين صورت كه در هر برنامه تنظيم شده در مد 

  .در برنامه مورد نظر شويم   MKINرا سه بار فشار دهيم تا وارد مد   Clockفقط كافيست كليد ) داده شد

آمده  برنامه ريزي شده ، اگر در حاليكـه روي    Kineticطبق آنچه در قسمت مربوط به تست   P07ينكه برنامه به عنوان مثال با فرض ا

LCD   نمايان است ، كليد   07برنامهClock   بينيم بر روي  مي) 1(را سه مرتبه فشار دهيم ، آنچه در شكلLCD  شود  مشخص مي .  

  

  

  )1(شكل شماره                                                       

  

                                                                  

  )1(شكل شماره                                                                          

  

نمونه اسـت   4خواهيم همزمان انجام دهيم ،  ايي كه ميه تعداد نمونه. است   07در برنامه   Multiple Kineticنمايانگر مد   LCDاين 

هـا   عددي بين يك تا شش را بسته به تعـداد نمونـه   DOWNو  UPتوانيم با كليدهاي  افزار سيستم است و ما مي عدد چهار پيشنهاد نرم(

ن است كه در طـول مـوج   فرض بر اي 1در شكل . شود  نمايش داده مي  Onlineبصورت   ODهم   LCDدر خط پايين ) انتخاب كنيم

  . سيستم با هوا بالنك شده است   340

درجـه   37براي شروع كار به تعداد تستها ، كووت محتوي محلول آماده كيت را در انكوباتور دستگاه گذاشـته و ده دقيقـه بـراي بـه      -1

  .دهيم  را انجام مياينكار   BLANKسپس اگر دستگاه بالنك نشده بود با فشار كليد . كنيم  رسيدن محلول صبر مي

دهيم تا عدد مقابـل   را فشار مي  DOWNپس كليد . خواهيم همزمان انجام دهيم  تست را مي 3گذاريم كه تعداد  فرض را بر اين مي -2

SMPL#   2(شكل شماره . بشود  3برابر(  

  

  

  

                                   

  

  

  )2(شكل  شماره                                                                          

       

  )3(شكل شماره . شود عمليات انجام تست شروع خواهد شد ظاهر مي  LCDبررويوپيامي كه   READكليدحال با فشار  -3

  

  

MKIN  P07                SMPL# = 4    

 

OD = 0.000    

MKIN  P07               SMPL# = 3     

 

OD = 0.000       
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  )3(شكل شماره                                                                         
 

كنيم و در  سريعا سرم شماره يك را توسط سمپلر به كووت شماره يك اضافه كرده ، مخلوط مي ، LCDبرروي 3با ديدن پيام شكل  -4

شـكل  . شـود   ظـاهر مـي    LCDكار دومين پيـام بـر روي   با انجام اين . دهيم  را فشار مي  ENTERمحل خوانش دستگاه گذاشته كليد 

  )4(شماره 

  

  

  

                              

  )4(شكل شماره                                                                          

                                                                       

          د سريعا كووت يك را از محل خوانش درآورده در خانه مربوطه در انكوباتور قرار داده و سرم شماره دو را توسط سمپلر در حال باي     

       LCDسومين پيام بر روي . دهيم  را فشار   ENTERاضافه كرده ، مخلوط كنيم و در محل خوانش گذاشته كليد  2كووت شماره      

  )5(شكل شماره .  شود مي نمايان     

   

                                               

                                                                    

  

  )5(شكل شماره                                                                        

  

در انكوباتور دستگاه قرار داده و سرم شماره سه را توسـط سـمپلر در كـووت شـماره سـه       حال كووت دو را از محل خوانش در آورده

را بـراي   3پس از آن بدليل اينكـه مـا عـدد    . دهيم  را فشار مي  ENTERكنيم و در محل خوانش گذاشته كليد  اضافه كرده ، مخلوط مي

انتخاب شده در ابتداي كـار    # SMPLدهد وگرنه بسته به عدد  ش ميها انتخاب كرده بوديم دستگاه پيام مرحله بعد را نماي تعداد نمونه

  . تواند ادامه پيدا كند  هم مي 6 و 5، 4اين مرحله براي كووتهاي 

  )6(شكل شماره . خواهيم ديد   LCDبعد از مراحل گفته شده در باال پيام زير را بر روي  -5

  

  

  )6(شكل شماره                   

CUV 1+ SERUM & ENTER       

 

IT = 01                   OD= 0.000       

          

CUV 2 + SERUM & ENTER      

 

IT = …                     OD = ….      

CUV 3 + SERUM & ENTER      

 

IT = …                     OD = ….       

WAIT   FOR   MT                        

 

IT = ….                     OD =….        
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پيـامي كـه   . ظاهر شود   LCDمانيم تا پيام بعدي بر روي  ه در حاليكه كووتها در انكوباتور دستگاه قرار دارد ، منتظر ميدر اين مرحل -6

  . مشخص شده است  7ظاهر خواهد شد بر روي شكل شماره 

  

  

  

                                                 

   

 )7(شكل شماره                                                                          

   

را فشار   ENTERكافيست كووت شماره يك را در محل خوانش دستگاه قرار داده و كليد   LCDبا نمايان شدن پيام فوق بر روي  -7

  )8(شكل شماره . پيام بعدي ظاهر خواهد شد . دهيم 

 

 

 

  

  

  

 )8(شكل شماره                                                                         

                                              

پيـام  . دهـيم   را فشار مـي   ENTERدهيم و كليد  كووت يك را به جاي خود را برگردانده و كووت دو را در محل خوانش قرار مي -8

  )9(شكل شماره . بعدي ظاهر خواهد شد 

  

  

 

 

 

  

                )9(شكل شماره                                                                         

                     

چون ما سه تست داشتيم پس پيامهاي اين مرحلـه هـم   . دهيم  را فشار مي  ENTERكووت سه را در محل خوانش گذاشته و كليد  -9

  )10(شكل شماره .د خواهيم دي  LCDتمام شده و بر روي 

  

  

              

    

 

 

  )10(شكل شماره                                                                       

CUV 2     MT     1st      ENTER     

        

MT = …                  OD = …..         

   

CUV 3     MT     1st      ENTER      

       

MT = …                  OD = …..            

WAIT   FOR        END       STEP  

           

MT = …                       OD = …..   

        

CUV 1         MT     1st      ENTER 

            

MT = …                         OD = …..  
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  ) 11(شكل شماره . خواهيم ديد   LCDپيام جديد بر روي   MTپس از طي زمان   -10

 

 

 

 

                                        

 

 

 )11(شكل شماره                                                                        

        

  )12(پيام بعدي شكل شماره . دهيم  را فشار مي  ENTERو كليد  كووت شماره يك رادرمحل خوانش دستگاه قرارداده -11

  

 

 

 

  

 

 

 

 )12(شكل شماره                                                                         

                                              

پيـام  . دهـيم  را فشار مـي   ENTERكووت شماره يك را به جاي خود برگردانده ، كووت دو را در محل خوانش قرار داده و كليد  -12

  )13(بعدي شكل شماره 

  

  

                     

 

 

 

  )13(شكل شماره                                                                        
 

مراحل خوانش تمام شده و پيام بعدي را بـر روي  . دهيم  را فشار مي   ENTERكووت سه را در محل خوانش گذاشته و باز كليد  -13

LCD   14(شكل شماره . خواهيم ديد(  

  

  

 

 

  

                  

  )14(شكل شماره                                                                       

CUV1     MT    2nd    ENTER      

 

 MT = …                        OD = …..  

          

CUV2   MT    2nd    ENTER       

 

      MT = …                     OD = ….. 

             

CUV3   MT    2nd    ENTER    

   

MT = …                      OD = …..      

      

MKIN             P07       SMPL # 3  

           

OD = 0.000        
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بـر روي    MODEبراي اينكار با فشـار كليـد   . تا اينجا مراحل خوانش تستها به پايان رسيد و تنها بايد جوابها را از سيستم بگيريم  -14

LCD   15شكل شماره .(چنين خواهيم ديد(  

 

 

 

 

                                  

 

 

 )15(شكل شماره                                                                          

                                 

. بينـيم  را مـي  و غلظـت تسـت اول  ) MT(گيـري  و درزمـان انـدازه  ) IT(گرفته شده درزمان انكوباسيون  OD∆،  15شماره  در شكل -15

  )16(شكل شماره .رويم مي تست دوم و به سراغ دهيم رافشارمي  MEMكليداول  تست يادداشت غلظت و ازبررسي پس

  

 

 

 

 

  

                            )16(شكل شماره                                                                          

            

 OD∆.دهيم  را فشار مي  MEMغلظت را يادداشت كرده و مجددا كليد . شود  شاهده مياطالعات تست دوم م 16در شكل شماره  -16

  )17 (شكل شماره. ها و غلظت تست سوم را خواهيم ديد  

  

  

                          

 

 

  )17(شكل شماره                                                                       
             

  . گرديم  به برنامه اصلي برمي  CLOCKوگرنه با فشاركليد  كنيم رادقيقا تكرارمي اي داشتيم اين مراحل اگر باز هم نمونه  -17

 

  : Multiple   Kinetic  اي مهم در مورد مداي مهم در مورد مداي مهم در مورد مداي مهم در مورد مد    نكتهنكتهنكتهنكته        
ودقــت  عمل،صــحت چــون ســرعت .دارد  Kineticتســتهاي انجــام وتســلط كامــل بــرروش   آمــادگي بــه كــاردراين مــداحتياج 

شود،كاررا شروع كنيـدو   تك انجام مي تستهاتك كه عادي kineticابتدادرمد كنيم لذاپيشنهادمي.بسيارمؤثراست آمده بدست درجوابهاي اپراتوري

توانيـد   مـي   MKINازمـد  هنگـام اسـتفاده   بـه هرحـال  .راآغـاز نمائيـد    MKINكاربامـد كـافي،  ومهـارت  با ايجادتسلط پس ازگذشت مدتي

  . نيزتكراركنيد  عادي  Kineticرادرمد  مشكوك اپراتوري،تستهاي خطاي احتمالي ازهرگونه اجتناب براي

  

  

DIT = ……                 DMT=…..   

          

C1= …..                                           

DIT = ……                  DMT=…..  

 

  C2= …..                                          

 

DIT = ……               DMT=…..   

 

 C3=….                                      
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 Clinic III با   OD خوانش      

   

 ،نمونه هاي مورد نظر را خوانده ODتست را بخوانيم و در حقيقت بدون استفاده از نرم افزار دستگاه  ODاگر بخواهيم با دستگاه تنها  

با فشار  ODبراي خوانش .  برنامه اي را به دلخواه انتخاب نماييمشماره  مي بايست ،خودمان انجام دهيم  يادداشت كنيم و محاسبات را

 فيلتر مورد نظر را انتخاب  FILTERرا بر روي صفحه ظاهر مي كنيم و با كليد  LCD ، ODدر سمت راست و پائين  MODEكليد 

   .آنرا ذخيره نماييم SAVEده ماست مي توانيم با فشار كليد مورد استفا ادر صورتيكه اين برنامه مكرر .مي نماييم

صفر خواهد  ODرا فشار مي دهيم بعد از لحظاتي عدد برابر  BLANKحال كووت حاوي محلول بالنك را در دستگاه گذاشته و كليد 

ر مي دهيم و به محض گذاشتن خالي مي كنيم و محلولها را يك يك داخل كووت ريخته در دستگاه قرا ،حال كووت را درآورده . شد 

  )بدون اينكه كليدي فشار داده شود .(مالحظه مي كنيم  ODدر برابر  LCDروي  برمربوط به آنرا  ODعدد  ،كووت در محل خوانش 

  

  

  Deltaو     Kinetic عوامل عدم صحت و دقت در تستهايعوامل عدم صحت و دقت در تستهايعوامل عدم صحت و دقت در تستهايعوامل عدم صحت و دقت در تستهاي                                  

 

 عوامل غير دستگاهيعوامل غير دستگاهيعوامل غير دستگاهيعوامل غير دستگاهي -

        

  . روند  كه در تهيه معرف نهايي بكار مي R2و  R1سبت حجم محلولهاي خطا در ن -1

  خطا در نسبت حجم سرم به معرف  -2    

مخلوط نمودن كافي و يكنواخت از عوامل بسيار مهم . (سرم داخل معرف به طور يكنواخت و به اندازه كافي مخلوط نگرديده باشد   -3

  )است Kineticدر تستهاي 

 340كـه در   Kineticاز آنجا كـه تمـام تسـتهاي    ) شستشوي نامناسب و با فاصله زماني از انجام تست(لودگي باشد كووت داراي آ  -4

مثال (تواند براي معرف ديگر  مي) SGOTمثال معرف (كنند ، يك معرف  استفاده مي NADHو  NADشوند از تركيبات  نانومتر انجام مي

هـاي كـووت حسـاس بـوده و      بسيار به آلودگي ALPر فعال عمل كند و يا تستي مثل به عنوان يك تداخل شيميايي بسيا) LDHمعرف 

تمـامي كووتهـا   . بايست روي شستشـوي كووتهـا دقـت الزم را بـه عمـل آورد       لذا مي. باشد  تأثير آلودگي در جوابها كامال مشخص مي

س به روي يك سطح رطوبـت گيـر ماننـد دسـتمال     شستشو داده شده و سپ آب مقطرچند بار با بالفاصله  بايست پس از انجام تست مي

  . كاغذي بصورت برعكس گذاشته شوند 

تـوان در   جهت كنترل كووتها مي. از لحاظ كدورت و خشهاي ايجاد شده ، طول عمر مشخصي دارد ) اكريليك(كووتهاي پالستيكي   -5

كـووت در ايـن    OD. ا در محل خوانش قـرار داد  نانومتر دستگاه را با هوا بالنك كرد و سپس كووت خالي و خشك ر 340طول موج 

  . باشد  قابل قبول مي 0.200حالت حداكثر تا عدد 

6- OD بايست  دهد مي شخصي كه آزمايشات را انجام مي. اوليه محلولهاي آماده به كار كيتها مشكل داشته باشدOD    محلولهـا را تحـت

اوليه باال  ODداراي معرفي با  Ureaو  SGOT   ، SGPT  ، LDHايي مثل تسته Kineticدر تستهاي . كنترل روزانه خود داشته باشد 

 ODاوليه و همچنين مشاهده كـاهش يـافتن    ODپس عدد . باشد  كاهشي مي ODباشند و مسير تغييرات  مي) 0.200 ± 1.500حدود (

اوليـه كـم    ODعـدد   ALP  ،CPK  ،Cr در تستهايي مثل. تواند سالم بودن معرف را براي ما مشخص نمايد  در حين واكنش هر دو مي

اوليه با روزهاي قبل و همچنين  ODدر اين حالت نيز مقايسه ) كمتر است 0.400توان اعالم كرد ولي قطعا از  رنج مشخصي نمي(است 

 . تواند صحت معرف ما را مشخص نمايد  در حين واكنش مي ODمشاهده افزايش يافتن 
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Micro cuvette 

 مسير عبور نورمسير عبور نورمسير عبور نورمسير عبور نور

Micro cuvette 

  

        ::::هاي كاربرديهاي كاربرديهاي كاربرديهاي كاربردي    توصيهتوصيهتوصيهتوصيه

  .استاندارد استفاده شود از كووت -1

  )باشد جهت نور از پشت به سمت جلو دستگاه مي(از كووت در جهت استاندارد استفاده شود  -2

  .ارتفاع نمونه داخل كووت از حداقل الزم برخوردار باشد  -3

  .دقت حجمي الزم در ساخت محلولهاي معرف اعمال گردد  -4

  . بخوبي مخلوط شوند  Deltaو   Kineticسرم و معرف علي الخصوص در تستهاي -5

  .، استاندارد و تستها از يك كووت و از يك جهت استفاده شود  Blankبراي  End pointدر تستهاي  -6

  .مناسب جهت برداشت سرم و يا معرف استفاده شود  Samplerاز  -7

اشد ، بهتر است از حجم سرم و معرف دو برابر ب ميكرو در روشهاي دستي توأم با خطا مي 10حجمبا  Samplingاز آنجا كه معموال  -8

  . استفاده شود ) Deltaو  Kineticعلي الخصوص در تستهاي (

  .لحاظ شود  Kineticبايست حداقل ده دقيقه انكوباسيون جهت تثبيت دماي معرف در تستهاي  مي -9

  )Warm up. (شد دقيقه از روشن شدن دستگاه گذاشته با 30قبل از شروع كار با دستگاه حداقل  -10

  

-  

 

        : : : : عامل دستگاهي عامل دستگاهي عامل دستگاهي عامل دستگاهي  -

اينست كه فتومتر از ثبات الزم برخوردار نباشد كه اين عدم ثبات به راحتـي قبـل از    Kineticتنها عامل دستگاهي در عدم دقت تستهاي 

وانش قـرار داده  درجه رسيدن محلول ، كووت را در محل خ 37براي انجام اينكار كافيست ، پس از به . ريختن سرم قابل بررسي است 

ثابت بود دستگاه  ODاگر اين . را بررسي كنيم ) R1 + R2(آن محلول  ODرا فشار دهيم و قبل از ريختن سرم ثبات عدد  Readكليد 

  . تواند داشته باشد  مشكلي نمي

ثبات آن ، حتي در صـورت  بايست ولتاژ برق آزمايشگاه و  محلول ، قبل از هر چيز مي odدر   0.005±در صورت وجود پرش بيش از (

قابل ذكر است كه معموال تغييرات ولتاژ برق شهر در ساعات اوليه پس از غـروب  . استفاده از استابياليزر ، توسط افراد فني بررسي شود 

  ) خورد بيشتر به چشم مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Full cuvette 

حداقل حجم محلول حداقل حجم محلول حداقل حجم محلول حداقل حجم محلول 

 مورد نياز جهت خوانشمورد نياز جهت خوانشمورد نياز جهت خوانشمورد نياز جهت خوانش

Full cuvette 

0.5  cc 

1.5  cc 


