
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        شركت تجهيزات سنجش توليد كننده شركت تجهيزات سنجش توليد كننده شركت تجهيزات سنجش توليد كننده شركت تجهيزات سنجش توليد كننده 
        Clinic IIIفتومتر مدل فتومتر مدل فتومتر مدل فتومتر مدل 

 Bilitest Aبيليروبين متر مدل بيليروبين متر مدل بيليروبين متر مدل بيليروبين متر مدل 

 Strip 503االيزا ريدر مدل االيزا ريدر مدل االيزا ريدر مدل االيزا ريدر مدل 

pH          متر مدل  متر مدل  متر مدل  متر مدلpH 462        

  Cromaاسپكتروفتومتر مدل اسپكتروفتومتر مدل اسپكتروفتومتر مدل اسپكتروفتومتر مدل 

         Alpha-6اتوآنااليزر  مدل  اتوآنااليزر  مدل  اتوآنااليزر  مدل  اتوآنااليزر  مدل   
 

 
 

دقت و كيفيـت برتـر در   شركت تجهيزات سنجش دستيابي به  R & Dنتيجه تالش و همت بخش 

لطفا از نظرات و پيشنهادات خود ما را مطلع فرماييد . ساخت دستگاههاي آزمايشگاهي بوده است 

 . 
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        مشخصاتمشخصاتمشخصاتمشخصات 
            FEATURES  

                                    Wave Lengths : 340-405-450-500-550-578-630 nm

         7  Position  37 ˚ c  Incubator                                    

         LCD  Display and Membrane Keypad  

            Centronic Printer Ports      

    

+1% T  Photometeric Accuracy  
0.1% T , 0.001 A  Photometeric Precision  
Halogen  Light Source  
Silicon Photodiod  Ditector  
37˚c Thermostatted  Incubator  
42 . 34 . 10 cm(W.D.H)  Dimensions  
6Kg  Weight  
220 v  AC 50/60 Hz  Power  

    

                      Kinetic & End point & Delta & Differential measuring

      NVM  Saving up to 80 Program  

      Minimum Sample Volume   

      Bilirubin meter  
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  Clinic III معرفي دستگاه فتومترمعرفي دستگاه فتومترمعرفي دستگاه فتومترمعرفي دستگاه فتومتر                     

 
تجربـه طـوالني   . باشـد   نخستين فتومتر طراحي و ساخت ايـران مـي   Clinic IIIفتومتر مدل 

سيستمهاي آزمايشگاهي پيشرفته چـون اسـپكتروفتومتر و   شركت تجهيزات سنجش در ساخت 

تـرين   االيزا ريدر باعث گرديده تا مشخصات عملكردي و دوام اين دسـتگاه در حـد پيشـرفته   

در اين دستگاه نيازها و عادتهاي كاري كاربران محترم ايراني . دستگاههاي مشابه اروپايي باشد 

ي و كارايي بسيار باالي اين دستگاه در مقايسه با مورد رعايت قرار گرفته و به اين ترتيب سادگ

  . انواع خارجي كامال مشهود است 

بـراي  . شود  نمايش داده مي LCD 2.20تمامي پارامترهاي يك تست فتومتري در يك صفحه 

در هر برنامه طـول مـوج ، نـوع تسـت ، مـد      . حافظه برنامه پيش بيني شده است  80دستگاه 

. گيري قابل تنظيم است  رد ، فاكتور ، زمان انكوباسيون و زمان اندازهمحاسباتي ، غلظت استاندا

سپرده  NVMبه حافظه   LOAD و   SAVEاين پارامترها بسادگي تنظيم شده و با كليدهاي 

  . شود  و از آن فرا خوانده مي

 …بيست برنامه نخست براي متداولترين تستهاي بيوشيمي مثل گلوكز ، اوره ، اسيد اوريـك و  

  . ر نظر گرفته شده است د

كيتهـاي  ( DLTAو   Kinetic، ) هـاي دسـتي   كيـت (  End pointسه نوع تسـت معمـول   

 . قابل انجام است  Clinic IIIترين شكل ممكن با  به ساده) دستگاهي

 

 : از اين قرارند   Clinic IIIاي  عمليات پايه 

  

  . دارد كليد اصلي دستگاه در پانل پشتي قرار  –روشن كردن دستگاه  -1

  )FILTER  )nm 630-578-550-500-450-405-340تنظيم طول موج با كليد 2-

  )MODE )C-OD-Transتنظيم مد قرائت با كليد 3-

  )AVR )DF-DLTA-Kin1-Kin7-End pointو  E/Kتعيين نوع تست با كليد  4-
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-5 Blanking   با كليد Blank  

  STDمعرفي استاندارد با كليد 6- 

  )NUMLOCKو كليد  INVبا كليد (فحه كليد تغيير وضعيت ص 7-

  )DOWNو   UPيا  PROGبا كليدهاي (تنظيم شماره برنامه  8-

  )LOADو  SAVEبا كليدهاي ( NVMذخيره سازي و بازيابي اطالعات روي  9-

  )PRNبا كليد (چاپ كردن اطالعات برنامه يا غلظت  -10

 

Clinic III  دماي اين انكوباتور پـس از حـدود   . درجه هفت خانه است  37داراي انكوباتور

  . گردد  درجه رسيده و روي آن تثبيت مي 37گذرد به  دقيقه كه از روشن شدن دستگاه مي 15

نانومتر اسـت كـه روي يـك     10تكفام ساز اين فتومتر فيلترهاي تداخلي با پهناي باند كمتر از 

Filter Wheel دقت باالي فتومتري و. اند  هفت تايي قرار گرفته Stray Light   پايين نتيجه

بـا ايـن   . دقيقـه اسـت    30دستگاه  Warm upزمان . كيفيت باالي فيلترهاي بكار رفته است 

  . توان كار را شروع كرد  دقيقه مي 10وجود در تستهايي با دقت معمول پس از 

  

 : بايد بدانيد   Clinic IIIآنچه در كار با فتومتر مدل 

  

 Dif – DLTA - Kinetic – End pointتئوري تستهاي  -1

  تنظيم طول موج   -2

  تنظيم شماره برنامه   -3

 Dif - DLTA - Kinetic - End pointتنظيم نوع تست   -4

  C - OD -Transتنظيم مد دستگاه   -5

  .هر برنامه حاوي چه پارامترهايي است  Clinic IIIدر فتومتر مدل   -6

زمـان   -ITكوباسـيون  زمـان ان  – Fفاكتور  – STحافظه برنامه شامل غلظت استاندارد   -7

  . شوند  چگونه تنظيم مي MTگيري  اندازه
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 End pointمراحل كار در مد   -8

  Kin1 - Kin7مراحل كار در مدهاي   -9

  DLTAمراحل كار در مد   -10

   DFمراحل كار در مد  -11

  مراحل كار در برنامه بيليروبين متري -12
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  مباني تئوري
  :   End point تستهاي مد 

 

واكنش رنگزا كامل شده و جذب نمونه در يك طـول مـوج خـاص     End pointدر تستهاي 

در اين نوع تست شدت رنگ متناسب با مـاده  . گيرد  گيري و مبناي تعيين غلظت قرار مي اندازه

  . مورد آزمايش است 

                                                    C = Fact . od فرمول اصلي            
 

فـاكتور از روي غلظـت اسـتاندارد    (  STغلظـت اسـتاندارد    –طول موج : پارامترهاي تست 

  )گردد  محاسبه مي

  :  مراحل تست 

  )FILTERكليد (تنظيم طول موج  -1

  )End point )E/K تعيين نوع تست روي   -2

  )MODEكليد (تنظيم مد روي غلظت   -3

4-  Blanking ) كليدBLANK(  

بـه منظـور محاسـبه اتوماتيـك مقـدار      ) STDكليد (رد به دستگاه معرفي محلول استاندا  -5

Fact  
ايـن غلظـت بـا    . قرار دادن نمونه مورد آزمايش در دستگاه و خواندن مقدار غلظـت آن    -6

  . گردد  نمونه و از فرمول اصلي محاسبه مي odتوجه به 

  

  :  Dif تستهاي مد

در دو مرحلـه   odوع تسـتها قرائـت   در اين ن. رود  براي تستهايي چون آهن بكار مي  Difمد 

  تست  اين نوع. گيرد  مبناي محاسبه غلظت قرار مي odشود و سپس تفاضل اين دو  انجام مي
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است با اين تفاوت كه هر نمونه داراي يك سرم بالنـك  اسـت    End pointدر حقيقت همان 

نـده شـده تسـتها    خوا odها خوانده شده و در مرحله دوم از  سرم بالنك odكه در مرحله اول 

  . گيرد  انجام مي End pointدر اين تستها مراحل تنظيم برنامه مانند تستهاي . گردد  كسر مي

  

  :   Kinetic تستهاي مد 

. در اين تستها سرعت تغيير جذب در يك طول مـوج خـاص مبنـاي محاسـبه غلظـت اسـت       

ـ       End pointبرخالف آزمايشات  ت در ايـن  كه رنگ نهـايي نمونـه متناسـب بـا غلظـت اس

  . باشد  آزمايشات سرعت تغيير رنگ متناسب با غلظت مي

 = AVRتعداد متوسط گيري   ,طول موج  , Fact , IT , MT:  پارامترهاي تست

 

      C=Fact . ∆od / ∆T   ) اين نوع تست معموال استاندارد ندارد(    : فرمول اصلي 

 

        : : : :     مراحل تست 

  تنظيم طول موج  -1

  تعيين نوع تست  -2

  يم مد دستگاه روي غلظتتنظ  -3

ــيون       -4 ــان انكوباس ــدازه زم ــه ان ــار ب ــت و انتظ ــول كي ــل محل ــرم در داخ ــتن س ريخ

IT)Incubation Time(  

 MT )Measuringگيري ميزان تغيير جذب نمونه در فاصله زماني موسـوم بـه    اندازه  -5

Time ( بالفاصله پس از گذشت زمانIT 

  .  محاسبه مقدار غلظت از روي فرمول اصلي كينتيك  -6

را  odمقـدار   MTتـوان در چنـد دوره متـوالي     مـي . است  MTهمان  T∆در فرمول اصلي 

  . محاسبه كرده و متوسط آنها را در فرمول به كار گرفت 
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   : Delta تستهاي مد 
. نيز همچون تستهاي كينتيك سرعت تغيير جذب متناسب با غلظت اسـت    Deltaدر تستهاي 

شـود و   ، استاندارد يا غلظت مشخص به دستگاه معرفي مـي   Kineticدر اين تستها برخالف 

  . گردد  گيري مي در فاصله زماني ثابتي اندازه odتغييرات 

  . گويند  نيز مي Fixed timeيا  point 2به اين تستها 

  , ST , MT , ITطول موج :  پارامترهاي تست

      

                                                   C = Fact . ∆ od ::::    فرمول اصلي        

 

بـراي   od ∆با اين تفاوت كه پس از محاسبه . مراحل تست دقيقا مانند تستهاي كينتيك است  

  . توان فاكتور را محاسبه كرد  محلول استاندارد مي

  

  :   Clinic III برنامه فتومتر

هـر برنامـه شـامل    . ه اسـت  برنامه قابل برنامه ريزي و استفاد 80تعداد   Clinic IIIدر فتومتر

  : باشد  پارامترهاي زير مي

  طول موج  -1

  DF , DLTA , Kinetic , End pointنوع تست   -2

  تعداد متوسط گيري   Kineticدر تستهاي   -3

  حافظه برنامه   -4

� ST  :غلظت استاندارد تست كه معموال درتستهايEnd point   وDLTA  مطرح   

  . است       

�  F  : در تستهاي فاكتور تست كه همEnd point  و همKinetic  مطرح است .  

�  IT   : زمان انكوباسيون  

� MT   : زمان اندازه گيري 
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 Clinic III صفحه كليدصفحه كليدصفحه كليدصفحه كليد

  

PROG :  بـه توضـيحات بخـش مربوطـه     . (رود  اين كليد براي تنظيم شماره برنامه بكار مـي

  )مراجعه شود 

  

FILTER   :ــ ــتگاه فتـ ــاي   7داراي  Clinic IIومتر دسـ ــول موجهـ ــا طـ ــر بـ  فيلتـ

nm630,578,550,500,450,405,340 طول موج فيلتر فعال روي . باشد  ميLCD  نمايش

  . كند  شود و با زدن اين كليد طول موج دستگاه تغيير مي داده مي

  

E/K  :  با زدن اين كليـدDF , DLTA , Kinetic , End point      بـودن برنامـه مشـخص

  . د شو مي

  

MEM :  حافظه برنامه شامل . رود  اين كليد براي مرور حافظه برنامه بكار مي :  

، زمـان  ) IT )Incubation Time، زمـان انكوباسـيون    F، فـاكتور   STغلظت اسـتاندارد  

در تسـتهاي   MT و   ITدو مـورد آخـر   . باشد  مي) MT )Measuring Timeگيري  اندازه

DLTA  وKinetic رود  بكار مي .  

  

READ  : اين كليد درKinetic   وDLTA  و برنامه بيليروبين متري براي خواندن نمونه بكار

  )به توضيحات بخش مربوطه مراجعه شود. (رود  مي

  

MODE :   سه مد قرائت شاملTrans   وOD  وConc باشد كه بـا ايـن كليـد تنظـيم      مي

  . شود  مي

  

POINT : شود  ارد حافظه برنامه تنظيم ميتور و استاندبا زدن اين كليد محل نقطه مميز فاك  



                                                ClinicIII       شركت تجهيزات سنجش

 

  
    12    

 

  

  

PRN  : شود  با زدن اين كليد اطالعات برنامه فعال و يا آخرين غلظت خوانده شده چاپ مي .  

  

CLOCK :  تـوان بـين  مـدهاي  نمـايش      با زدن اين كليد ميOnline     سـاعت ، دمـا و ،

MKIN  تغيير وضعيت داد .  

  

BLANK : وي با زدن اين كليد محتCell holder    به عنـوانBlank     بـه دسـتگاه معرفـي

  . شود  مي  od = 0.000و   Trans = 100به اين ترتيب . شود  مي

  

STD :  با زدن اين كليد محتويCell holder     به عنوان استاندارد با غلظت از پـيش تعيـين

  . گردد  معرفي مي STشده در حافظه برنامه 

  

ESC : انتخابي   كليد انصراف از فانكشن .  

  

INV :   ، صفحه كليد داراي سه وضعيت عاديINV كليد . باشد  و رقمي ميINV   وضـعيت

  . كند  تعيين مي INVصفحه كليد را بين دو حالت عادي و 

  

NUMLOCK :    با زدن اين كليد صفحه كليد به وضعيت رقمي منتقل شده و حافظـه برنامـه

  . حافظه برنامه را تنظيم نمود توان  در اين وضعيت مي. شود  فعال صفر مي

  

ENTER :  رود  براي وارد كردن پارامترها يا ذخيره اطالعات بكار مي .  

  

SAVE :  توان پارامترها و نيز اطالعات حافظه برنامـه را بـه حافظـه     با اين كليد ميNVM  

  . منتقل نمود 
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LOAD : توان اطالعات و پارامترهاي حافظه  با اين كليد ميNVM   را به حافظه فعال منتقـل

  . نمود 

  

UP , DOWN  :     براي باال بردن و پايين آوردن شماره برنامـه ، درجـه حـرارت انكوبـاتورو

  .  MKINتعداد تستها در 

  

SET :   در تنظيمات ساعت و در مدDif جهت تبديل حالت فعال به غير فعال و برعكس .  

  

F1,F2,F3 :  اين سه كليد در مدDif به توضيحات بخش مربوطـه مراجعـه   . (ند كاربرد دار

  )شود 

  

F4 :  تغيير مونيتورينگ و ديدن همزمان غلظت وod  بر رويLCD  .  

  

AV :  تغييرKin1  تاKin7   .  
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  حافظه برنامه در مدهاي گوناگون و معرفي استاندارد 
 

كه با فشـار متـوالي    است , F , IT , MT STداراي چهار حافظه  Clinic IIIهر برنامه در 

  . توان مقادير آنها را مشاهده نمود  مي MEMكليد 

 

  . شود  تنظيم مي) استاندارد( STمعموال تنها مقدار   End pointدر تستهاي  �

در اين تسـتها  . شود  تنظيم مي  MTو  IT، ) فاكتور( Fمقادير  Kin1-Kin7در تستهاي   �

  . قابليت پذيرش استاندارد را نيز دارد  در صورت داشتن يك نمونه استاندارد ، دستگاه

در اين تستها از اسـتاندارد  . شود  تنظيم مي  MTو  IT , STمقادير  DLTAدر تستهاي   �

  . گردد  با مقدار مشخص استفاده مي

يـا    odدر   Factهمانگونه كه قبال نيز ديديد در تمامي انواع تستها غلظت از حاصل ضـرب  

od ∆ ياT  ∆  /∆ od گردد  مي محاسبه .  

توان مقـدار فـاكتور را تنظـيم كـرد ، امـا       نيز مي DLTAو   End pointهرچند در تستهاي 

  . شود  معموال از اين كار به علت پيچيدگي اجتناب مي

كنـيم   تنظيم مي STمقدار استاندارد موجود در كيت را روي پارامتر   End pointدر تستهاي 

در ايـن زمـان   . دهـيم   را فشار مـي  STDخل دستگاه كليد و با قرار دادن اين استاندارد در دا

Fact   از رابطه :  

Fact = ST / od std                                                                    

رود و  و از آن پس در تعيين غلظت بكار مـي . گردد  جايگزين مي NVMمحاسبه و در حافظه  

د داخل دستگاه باشد مقدار غلظت خوانده شده همان مقدار استاندارد ماداميكه محلول استاندار

  . خواهد بود 

  : شود  به اين ترتيب معرفي استاندارد به دو مرحله تقسيم مي

 STتنظيم مقدار  -1

  STDقرار دادن كووت حاوي استاندارد و زدن كليد   -2
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ــد  ــه  DLTAدر م ــرار دادن نمون ــا ق ــدا ب ــد  Blankابت دســتگاه عمــل  Blankو زدن كلي

Blanking سپس با زدن كليد . دهد  را انجام ميRead    كووت حاوي محلول آمـاده شـده را

. زنـيم   را مـي  ENTERكنيم و كليد  در دستگاه گذاشته و نمونه استاندارد را به آن اضافه مي

  . شود  غلظت از رابطه مربوط به اين مد محاسبه مي MTو  ITپس از گذشت زمان 

را اصالح كـرد و بـه ايـن ترتيـب غلظـت       Factمقدار   STDتوان با زدن كليد  در اينجا مي

در مرحله دوم با قرار دادن نمونه مـورد آزمـايش و   . خواهد بود  STخوانده شده همان مقدار 

باشـد مقـدار غلظـت بـه      STDآنكه نيازي به استفاده مجـدد از كليـد     تكرار مراحل فوق بي

فاكتور از رابطه زير  STDدر اين مد با زدن كليد . شود  ميصورت اتوماتيك محاسبه و اعالم 

  . آيد  بدست مي

Fact = ST / ∆od std                                                                           
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  :   END POINT قرائت در مد
 

و بـا زدن   Blankر دادن محلـول  باشد ابتدا با قـرا  End pointدر صورتي كه تست در مد 

درصـورتي  . را بخوانيد  Transيا  odرا انجام داده و سپس   Blankingكليدي به همين نام 

ضرب شده و سپس  Factنمونه خوانده شده در  odگيري غلظت باشيد مقدار  كه در مد اندازه

  . گردد  به صورت غلظت بيان مي

  .يا بجاي آن محلول استاندارد را به دستگاه معرفي كردتوان فاكتور را تنظيم كرد  در اين مد مي

را فشـار   STDقرار داد و كليد  Cell holderبراي معرفي محلول استاندارد كافيست آنرا در 

  . دهيم 

                        Fact = Conc Std / OD Stdبا زدن اين كليد فاكتور از فرمول 

   .شود  محاسبه و در حافظه جايگزين مي

  

  :   Dif قرائت در مد
 

به صورت بسيار كـاربردي و عـين حـال سـاده       Differentialمد   Clinic IIIدر دستگاه 

  . طراحي شده است 

  : اين مد از خصوصيات زير برخوردار است 

حافظه با انديس صـفر تـا   . اختصاص يافته است  NVMبراي اين مد چهل و يك حافظه  -1

اين حافظه براي نگهـداري  . شود  استاندارد در نظر گرفته ميچهل كه معموال حافظه صفر براي 

od رود  هاي مرحله يك بكار مي .  

عددي اسـت  ) ##(شود كه  نشان داده مي LCDروي  ## df يا  ## DFاين مد با نماد   -2

براي مشخص كردن آنست كـه آيـا مـد    ) df )DFو حروف كوچك يا بزرگ  40كوچكتر از 

Dif  فعال است يا غير فعال .  

   LCDنمونه داخل دستگاه مستقيما روي  Dif   ،odدر صورت غير فعال بودن مد   -3
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 odنشان داده شده حاصـل تفاضـل    odشود و درصورتي كه اين مد فعال باشد  نشان داده مي

اعالم شـده روي    odطبيعتا غلظت باتوجه به . نمونه خواهد بود  odاز ) ##با انديس (حافظه 

LCD شود  داده مي محاسبه و نمايش .  

عملكرد اين كليـدها  . باشند  مي Setو   F1 , F2 , F3كليدهاي  Difكليدهاي خاص مد  -4

  : از اين قرارند 

  .رود  بكار مي Difبراي فعال يا غير فعال كردن مد  SETكليد   �

بايسـت فعـال    غير فعال و در مرحلـه دوم مـي   Difمد ) مرحله سرم بالنك ها(در مرحله يك 

   .باشد

 LCDنمونه به حافظه مربوطه با انـديس مشـخص شـده روي     odبراي سپردن  F1د كلي  �

تك تك سرم بالنكها به دسـتگاه ، پـس از قـرار     odدر مرحله اول براي معرفي . رود  بكار مي

  . دادن هر نمونه اين كليد را بزنيد 

باشـيد   در صورتي كه در وضعيت فعال . رود  براي تغيير انديس حافظه بكار مي F2كليد   �

و غلظت نمونه ، قبل يـا بعـد از قـرار دادن كـووت      odدر مرحله دوم كافيست براي مشاهده 

  . حاوي نمونه بيمار يك بار اين كليد را بزنيد 

با زدن متـوالي ايـن   . رود  براي تغيير انديس حافظه به صورت ده تايي بكار مي F3كليد   �

  . را انتخاب كرد ) df 00معموال (نظر  توان پس از مرحله اول مجددا انديس مورد كليد مي

  

  :   DLTA قرائت در مد
 

  : گيرد  مراحل قرائت بدين صورت انجام مي DLTAدر مد 

را فشـار   BLANKمعرفي شده در كيت را در دستگاه قرار داده و دكمـه   Blankابتدا نمونه 

 .دهيـد    شـار را ف READرا انجام داد دكمه   Blankingپس از اينكه دستگاه عمل . دهيد 

 Reagentدر اين حالت در كووت حـاوي  . شود  ظاهر مي Place Sample & Enterپيام 

را  ENTERسرم را اضافه كرده و پس از مخلوط كردن در محل مربوطـه قـرار داده و كليـد    
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دارد و پـس   را نگه مي ITدر اين موقع كرنومتر دستگاه فعال شده و زماني معادل . فشار دهيد 

دوم را  MT ، odرا به صورت اتوماتيـك خوانـده و پـس از زمـاني معـادل       odاولين از آن 

  . گيرد  مبناي محاسبه غلظت قرار مي MTتفاوت اين دو جذب با فاصله زماني . خواند  مي

 

 : در اين مد فرمول زير مبناي محاسبه غلظت است 

  C = Fact . ∆od  
  

  :   Kinetic قرائت در مد

  : گردد  فعاليت كينتيكي نمونه مراحل زير دنبال ميگيري  براي اندازه

ايـن   BLANKو فشـار كليـد    Cell holderبا قرار دادن آن در  Blankدر صورت نياز به 

 Place Sample & Enterرا فشار دهيـد ، پيـام    READسپس كليد . گيرد  عمل انجام مي

ربوطـه قـرار دهيـد و    را داخل محل م  Reagentدر اين حالت كووت حاوي . شود  ظاهر مي

را فشـار   ENTERو همـزدن آن كليـد    Reagentپس از ريختن سرم داخل كووت حـاوي  

دارد و پـس از آن   را نگه مي ITدر اين موقع كرنومتر دستگاه فعال شده و زماني معادل . دهيد 

دوم نيز خوانـده   MT  ،odبه صورت اتوماتيك خوانده شده و پس از زماني معادل  odاولين 

هاي بعـدي را   odدستگاه  MTتنظيم شده در زمانهاي بعدي  KINشود و بر اساس شماره  مي

  . كند  گرفته و براساس فرمول زير غلظت را محاسبه مي

  
 

C = Fact . ∆od / ∆T 
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  :  تنظيم حافظه برنامه
 

   ،را فشار دهيـد  NUM LOCKكليد . حافظه مورد نظر را انتخاب كنيد  MEMبا زدن كليد 

 SAVEدر اين حالت با وارد نمودن عدد مورد نظـر كليـد   . شود  عدد حافظه مربوطه صفر مي

زدن كليد . گردد  دستگاه منتقل مي NVMرا فشار دهيد به اين ترتيب عدد وارد شده به حافظه 

NUM LOCK  بجايSAVE باشد و با زدن كليد  به مفهوم انصراف از تنظيم ميENTER 

توان آنها را به  مي SAVEبه هر تقدير با زدن كليد . توان به تنظيم حافظه بعدي اقدام نمود  مي

  . سپرد  NVMحافظه 

توان در شـرايط عملكـرد عـادي صـفحه كليـد بـا زدن كليـد         براي تنظيم محل نقطه مميز مي

POINT  د بدليل سهولت كاربري در وضعيت رقمي صفحه كليد امكـان وار . آنرا تنظيم كنيم

  . نمودن نقطه مميز در نظر گرفته نشده است 

  

  :  تنظيم شماره برنامه
 

سـپس شـماره برنامـه را وارد    . دهيم  را فشار مي PROGبراي تنظيم شماره برنامه ابتدا كليد 

تـرين   براي بيست برنامـه اول مخفـف نـام متـداول    . زنيم  را مي PROGكرده و مجددا كليد 

  . ست تستهاي تشخيص طبي منظور شده ا

در ايـن  . استفاده كرد DOWN و   UPتوان از كليدهاي  براي كم و زياد كردن عدد برنامه مي

  . را زد  Loadبايست كليد  شدن حافظه برنامه و پارامترها مي Load صورت براي  

  

  :  مد ساعت

به مد ساعت و بر عكـس   Onlineتوان نشان دهنده را از وضعيت  مي CLOCKبا زدن كليد 

   Itemتـوان   مـي  Curserو تنظيم محـل   ENTERدر مد ساعت با زدن كليد . نمود منتقل 

  تنظيماتپس از  .   مقدار آنرا تنظيم نمود   SETمورد نظر را انتخاب كرده ،  سپس با كليد 
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تـوان اطالعـات وارد شـده را روي سـاعت دسـتگاه       مي SAVEساعت و تاريخ با زدن كليد 

  . اعمال نمود 

ساعت و تاريخ تنها هنگام ورود به مد ساعت قابل مشاهده است و با مانـدن در ايـن   تغييرات 

  .  شود  مد اين تغييرات ديده نمي

 

   

Self test  و پيامهاي خطا  

پس از روشن شدن به صـورت اتوماتيـك و هوشـمندانه مهمتـرين       Clinic IIIفتومتر مدل 

كنـد و نيـز در    طا نتيجه را اعالم مـي اجزاء داخلي سيستم را تست كرده و در صورت بروز خ

صورت مشاهده خطا در عملكردهاي داخلي سيستم به صورت هوشـمندانه خطـا را تشـخيص    

  : كنيد  اي از پيامهاي خطا را مشاهده مي در زير پاره. نمايد  داده و اعالم مي

  

System Failure No = #  
  . ين پيام نشاندهنده اشكال در طول موجهاي دستگاه است ا

كند و شماره صفر نشان دهنده  هاي يك تا هفت شماره طول موج معيوب را مشخص مي شماره

  ويا مسير اپتيكيالمپ  ،اين مشكل مي تواند ناشي از فيلتر .خرابي يكي از طول موجهاست 

   . دستگاه باشد

دليل ديگري كه باعث پيام فوق خواهد شد وجود كووت يا هولدر بيليروبين در محل خـوانش  

زمان روشن كردن دستگاه هيچگونه شيئي نبايـد در  . (تگاه در هنگام روشن كردن آن است دس

  ) محل خوانش باشد 

  

  System  NVM  Failure                )حافظه پايدار سيستم( NVMپيام خرابي حافظه 

    

  Clock Failur                                                        ساعت دستگاه ICپيام خرابي 

  



                                                ClinicIII       شركت تجهيزات سنجش

 

  
    21    

 

  

در هر طول موج در صورت خرابي تقويت كننده يا فيلتر  Blankدر هنگام زدن كليد  

 .   گردد انجام نشده و پيام خطاي مربوط به آن طول موج ظاهر مي Blankingعمل   ،مربوطه

  . باشد  مي 340به عنوان مثال پيام زير نشاندهنده اشكال در طول موج 

System  Failure No = 1 

كردن سيستم مشكل حل نگردد ، خواهشمند است قبل از هر اقدامي با   Resetدر صورتيكه با 

  . شركت تجهيزات سنجش تماس حاصل فرماييد 

نكته مهم ديگري در كنترل سيستم ، توجه به اعداديست كه هنگام روشن كـردن دسـتگاه     �

اين . شود  نمايان مي LCDر روي براي هر كدام از هفت فيلتر دستگاه ب Self testپس از پيام 

باشند ، در غير اينصورت مشكل را بـا بخـش سـرويس     1800-400اعداد بايد حتما در رنج 

  . شركت مطرح نموده تا در جهت رفع مشكل سيستم اقدام الزم صورت گيرد 

اي  نيز پيامهاي هشدار دهنـده ) 21برنامه شماره (در برنامه بيليروبين متري   Clinic IIIفتومتر 

  . براي كاربر دارد 

Place  Blank  Holder  and  Blank 

  . ايد  اقدام به خوانش نمونه كرده Blankingزمانيست كه بدون انجام عمل 

  

Place  Holder  Properly 

  . را فشار دهيد  Readزمانيست كه بدون قرار دادن هولدر در محل خوانش كليد 

  

System  Failure  No  = 3 

وجود دارد يا اينكه هولدر را اشتباه در محل خـوانش   450اشكالي در طول موج  زمانيست كه

  . ايد  قرار داده

  

فـراهم آورده   Clinic IIIكنترل هوشمند خطاي سيستم ، ضريب اطمينان بااليي براي عملكرد 

نمايد ، به جهت آنسـت   اين كنترل هوشمند و كليه پيامهاي خطايي كه سيستم اعالم مي. است 

كه دستگاه در زمان خرابي مورد استفاده قرار نگيـرد و در نتيجـه از بدسـت آوردن جوابهـاي     

  . اشتباه جلوگيري شود 
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 Clinic III ليست نام بيست برنامه اول در

  نام مخفف  شماره

1  GLU  

2  BUN  

3  URC  

4  CHL  

5  TG  

6  CR  

7  AST  

8  ALT  

9  ALP  

10  CPK  

11  LDH  

12  ALB  

13  TP  

14  CA  

15  PHO  

16  HDL  

17  BIL  

18  FE  

19  TIB  

20  ACP  
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  بيليروبين متري –ضميمه  

گيـري بيليـروبين توتـال نـوزادان      به طور خاص براي انـدازه  21در اين دستگاه برنامه شماره 

فعال هستند و به  READ , STD , BLANKدر اين برنامه كليدهاي . اختصاص يافته است 

  . رفي استاندارد و قرائت نمونه بيمار را به عهده دارند، مع Blankingترتيب وظايف 

  

Blanking   :  
 Blankخالي را داخل دستگاه قرار داده و كليد   Capilary holderبايست  به اين منظور مي

قبل از معرفي استاندارد و قبل از قرائت نمونه الزامـي   Blankingانجام عمل . را فشار دهيد 

را با لوله هماتوكريت خالي و يـا محتـوي    Blankingتوانيد عمل  يبراي دقت بيشتر م. است 

  . آب مقطر نيز انجام دهيد 

  

  :  معرفي استاندارد

بهتر آنست كه غلظت بيليروبين اين نمونه عـددي  . (يك نمونه با بيليروبين مشخص آماده كنيد 

  )باشد 20تا  15بين 

ـ  . تنظيم كنيد  STعدد غلظت را روي   Capilaryاوي اسـتاندارد را در  لوله هماتوكريـت ح

holder  هولـدر را در دسـتگاه   . قرار داده به نحوي كه نمونه كامال جلوي شكاف آنرا پر كند

ثانيه عددي نامشخص به  10با گذشت زماني حدود . را فشار دهيد  READقرار داده و كليد 

ن مقدار از قبل تنظيم اين غلظت به هما STDبا فشار دادن كليد . گردد  عنوان غلظت اعالم مي

شود و به اين ترتيب غلظت استاندارد به دسـتگاه معرفـي شـده و سيسـتم      تبديل مي STشده 

  . كاليبره شده است 

تواند هـر چنـد مـاه يكبـار      معرفي استاندارد قبل از هر بار تست ضروري نيست و اين كار مي

 اي اسـتاندارد همـراه  دسـتگاه   توان از فيلتره براي اطمينان از صحت عملكرد مي.  انجام شود 

  ) از چهار جهت ممكن(بايست همواره از يك جهت خاص  فيلترهاي مزبور مي. استفاده كرد 

  .استفاده شود 
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  :  خواندن نمونه

لولـه هماتوكريـت حـاوي نمونـه نـوزاد را در       Blankingبراي خوانـدن نمونـه ، پـس از    

Capilary holder   سپس آنـرا  . كامال مقابل شكاف را پر كند قرار داده ، به نحوي كه سرم

را فشار دهيد ، غلظت بيليـروبين پـس از ده ثانيـه بـه      READداخل دستگاه گذاشته و كليد 

  . گردد  صورت اتوماتيك محاسبه و اعالم مي

محاسبه شـده را  OD∆ مربوط به دو طول موج اول و دوم و ODدستگاه قبل از اعالم غلظت 

به صفحه اصلي برنامـه رفتـه و غلظـت     ESCكه با فشار دكمه  دهد نشان مي LCDبر روي 

  .  دارد  نمونه را اعالم مي
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  ذخيره سازي

 NVM روي

  ذخيره و رفتن

 به حافظه بعد

 انصراف

 انصراف

 

   1ضميمه 

  Clinic IIIمرجع سريع فتومتر 

  

  MT , IT , F , ST: تنظيم حافظه برنامه 

                                                                                 2                    1   

  

                                                                                                                                                      

   

   

  

  

  

  

انتخـاب  ) ST , F , IT , MTاز ميان (را  با زدن متوالي اين كليد حافظه برنامه مورد نظر -1

  . كنيم  مي

  . شود  شود و صفحه كليد به وضعيت رقمي منتقل مي حافظه صفر مي  -2

 
 
 

  از يك تا هشتاد : تنظيم شماره برنامه 

  روش اول:  

                           
                            1                       

 

  . شود  مي  Loadاين كليد محتويات برنامه به صوت اتوماتيك  با زدن -1

MEM  

رقم 

 Num  آخر
lock  

 رقم

���  
Save  

Num 
lock  

Esc  

Enter  

prog   رقم

  دهگان

رقم 

  يكان

prog  
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1 2 3 

  

 

  

  روش دوم :  

                                                                               1     

  

  . باشد نيازي نيست  Invدر صورتي كه صفحه كليد  -1

  

  : چاپ اطالعات 

  برنامه  چاپ اطالعات

  

  چاپ غلظت آخرين نمونه

  

  : تنظيم ساعت 

              

             

  

  . را روي سال ، ماه ، روز ، ساعت يا دقيقه تنظيم كنيد Cursurبا زدن متوالي اين كليد  -1

  . انتخاب شده را تنظيم كنيد   Itemبا زدن متوالي اين كليد   -2

 . خيره كنيد با زدن اين كليد تنظيمات را ذ  -3

 

  Clinic IIIليست بيست برنامه اول 

  

CPK  ALP  ALT  AST  CR  TG  CHL  URC  BUN  GLU  
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

Inv  
UP  

Down  

Load  

PRN  1  

PRN  2  

Clock  Enter  Set  Save  Clock  
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Kinetic IT Kinetic MT 

ACP  TIB  FE  BIL  HDL  PHO  CA  TP  ALB  LDH  
20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  

   

  End point قرائت در مد

از قبل و طبـق رونـد تنظـيم     STشرط صحت نتيجه غلظت آنست كه مقدار غلظت استاندارد 

  .حافظه تنظيم شده باشد 

                                                        Blankقرار دادن               STقرار دادن                

  

 

  . تنظيم كنيد  End pointبا زدن اين كليد دستگاه را روي  -1

در صورتي كـه روي مـد   . (كنيم  تنظيم مي Cي غلظت با زدن اين كليد مد قرائت را رو  -2

  )غلظت باشيم نيازي به اين كار نيست 

  

 )Delta )DLTA – Kin1 – Kin7 و   Kineticقرائت در مد 

  
  Sampleقرار دادن                                                                        

  

  OD IT∆        ديدن                 فشار يك دكمه       و مشاهده غلظت onlineبازگشت به مد 

                                                               
∆OD MT                                                                                                      

  . پروسه را متوقف نمود  Escتوان با زدن كليد  در هر مرحله مي

شود  محاسبه مي IT,MT   ،∆odپس از پايان زمانهاي ) Kin7تا  Kinetic  )Kin1در مد 

  . گردد  غلظت محاسبه مي C = ∆od . Fact / ∆T: و از رابطه 

در فرمـول   MTزمان . (شود  محاسبه مي C = ∆od . Factغلظت از رابطه  DLTAدر مد 

  ) ي ندارددخالت

E/K  Mode  Filter  Blank  STD  

Blank  Read  Enter  
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محاسبه و  Fact = ST / ∆odاز رابطه  Factفعال است و با زدن آن  STDدر اين مد كليد 

  .  شود  سپرده مي NVMبه حافظه 

          كليد  تنظيم فانكشن

-578-550-500-450-405-340)  طول موج
630)FILTER  

 (Kinetic – Endpoint-DLTA-DF)  نوع تست
E/K  

  MODE (C – od - Trans)  مد قرائت

  )80تا  1از (  PROG  تنظيم شماره برنامه

  )7تا  1از (AVR  تعداد متوسط در كينتيك

  BLANK  بالنكينگ

  STD  معرفي استاندارد

  Trans  ZEROصفر 

  ESC  انصراف

  SAVE  ذخيره برنامه

  LOAD  بازيابي اطالعات برنامه

  INV  تغيير وضعيت صفحه كليد

  NUM LOCK  رقمي صفحه كليد وضعيت

  ENTER  وارد كردن اطالعات

  UP  )اضافه كردن(تغيير شماره برنامه

  DOWN  )كاهش دادن(تغيير شماره برنامه

  CLOCK  تغيير وضعيت ساعت

  MEM  بازيابي حافظه برنامه

  READ  شروع پروسه

  SET  تنظيم ساعت
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  2ضميمه 

 Clinic IIIمثالهاي كاربردي با 

 

  : Transيا  odگيري  براي اندازه Clinic IIIترين استفاده از فتومتر مدل  ساده

  )دقيقه 10و پس از حداقل . (دستگاه را روشن نماييد  -1

  . طول موج مورد نظر را انتخاب كنيد  FILTERبا زدن كليد   -2

  . را انتخاب كنيد ) يا غلظت( Transيا  odيكي از مدهاي  MODEبا زدن كليد   -3

  . را فشار دهيد  BLANKكليد   Blankبا قرار دادن محلول   -4

را  Transيا  odهاي مورد نظر را داخل دستگاه بگذاريد و بدون زدن هيچ كليدي  نمونه  -5

  . بخوانيد 

  

  )End pointبراي (را تنظيم كنيد  STمقدار : تنظيم حافظه برنامه 

  . ظاهر شود  STرا متواليا فشار دهيد تا مقدار  MEMكليد  -1

  ) شود صفر مي STمقدار مقابل (را فشار دهيد  NUM LOCKكليد   -2

  . را وارد كنيد  100عدد   -3

تنظيم شـده   100به اين ترتيب مقدار استاندارد تست روي . را فشار دهيد  SAVEكليد   -4

  . است 

  . را فشار دهيد تا تأثير آن روي محل نقطه مميز را ببينيد  POINTچند بار كليد   -5

  

  MT , IT , Fمقادير : ه برنامه تنظيم حافظ

  . ظاهر شود  Fرا متواليا فشار دهيد تا مقدار   MEMكليد  -1

  )شود صفر مي Fمقدار مقابل (را فشار دهيد  NUM LOCKكليد   -2
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  . را وارد كنيد  1000عدد  -3

  

  )شود با مقدار صفر ظاهر مي ITدر اين موقع (را فشار دهيد  ENTERكليد  -4

  )شود با مقدار صفر ظاهر مي MT(را بزنيد  ENTERليد را وارد كنيد و ك 30عدد   -5

  . را بزنيد  SAVEرا وارد كنيد و كليد  45عدد   -6

  . تنظيم شده است  MT = 45و   F = 1000   ،IT = 30به اين ترتيب مقادير 

  

  :   Kineticعملكرد مد 

  . منتقل شويم   DLTAيا   Kin1 – Kin7را فشار دهيد تا به وضعيت  E/Kكليد  -1

  . ظاهر شود   Kin1را فشار دهيد تا وضعيت  AVكليد   -2

  . را فشار دهيد و مطابق پيامهاي نشاندهنده عمل نماييد  READكليد   -3

تكـرار   Kin4همـين رونـد را بـراي    . كنيد  را مشاهده مي Kineticبه اين ترتيب روند قرائت 

  . كنيد 

  

LCD-   فتومترClinic III  در وضعيتهاي مختلف  
  

  

  

 Onlineنده در وضعيت نشان ده

 

  2، تعداد متوسط گيري  Kineticنانومتر ، تست   340، طول موج  22برنامه 

  ODو مد فتومتري   S = 100غلظت استاندارد 

  

  

  

P22                 340             KIN2 
ST = 100                  OD = 0.979  

P22                 340             KIN2 
F=00.100                     C=54.80  
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  و در مد فتومتري غلظت  F = 0.100فاكتور برابر 

  

  

  

  

  

  

  ثانيه 10گيري در مد كينتيك برابر  زمان اندازه

  

  

  

  

  ثانيه 100مد كينتيك برابر زمان انكوباسيون در 

  

  

  

  

  نشان دهنده در مد ساعت

  

  

  

  

  تست گلوكز -  Onlineنشان دهنده در مد 

  100و استاندارد برابر  nm ,  End point 630طول موج 

P22                 340             KIN2 
IT=00100                    C=95.00  

DATE = 02-10-17 
TIME = 13:25  

PO1        GLU        630        End 
ST = 100                    TR = 100.0  
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  احتماالت خطا در تكرار پذيري                                     

  

  :  تأثير دماي واكنش -1

دماي واكنش حدود ده درصد سرعت واكنش و غلظت نهايي را هر يك درجه اختالف  –الف 

  . تواند تغيير دهد  مي

 37بايست هميشه دماي بدنه انكوباتور بـاالتر از دمـاي    در مورد انكوباتورهاي خشك مي -ب

گذارد  درجه قرار داده شود چراكه دماي محيط نيز بر روي دماي محلول درون كووت تأثير مي

 .  

   :  حجم سرم و معرف -2

هاي جـداره خـارجي    آلودگي. به كيفيت سمپلر و سرسمپلر و نحوه استفاده از آن وابسته است 

  . سرسمپلر بايد حداقل باشد 

  :  نحوه هم زدن -3

ها و حجم محلولهاي داخل واكنش و يكنواخت انجام شدن واكـنش بسـيار    در كاهش آلودگي

  . مؤثر است 

  خرابي معرف و كيت  -4

  عملكرد اشتباه پرسنل  -5

6-  Noise   ياDrift دستگاه  
  

 خواند ، مهمترين پارامتري كه بايد زمانيكه يك تست بطور كلي باال و يا اينكه پايين مي -

 Endpointگردد ، سالم بودن نمودن استاندارد  و نحوه كاليبراسيون در مورد تستهاي  كنترل

  . باشد  مي Kineticو صحيح بودن عدد فاكتور در تستهاي  Deltaو 
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  اي از تستهاي اوليه در زمان بروز مشكل پاره
  

مقابـل   LCDبـر روي    Self testدستگاه را روشن نماييد ، اعدادي كـه پـس از پيـام     -1

Filter1 تاFilter7  آيد را در جدول زير يادداشت نماييد  مي .  

  طول موج  340  405  450  500  550  578  630

 Selfاعداد               

test   

  عت از روشن كردن دستگاهبعد از گذشت نيم سا

نـانومتر كليـد     340بدون آنكه چيزي در محل خوانش دستگاه باشـد ، در طـول مـوج     -2

BLANK  را فشار دهيد .OD  بر رويLCD   حـال در طـول   . برابر صفر خواهد شـد

ايـن  . آنـرا يادداشـت نماييـد     ODدقيقه ، در صورت مشاهده هرگونه تغييـر در   2زمان 

  . ول موجها نيز انجام داده و جدول زير راكامل نماييد مرحله را براي بقيه ط

  طول موج  340  405  450  500  550  578  630

              OD پس از بالنك  

  ODتغييرات               

باالترين عدد               

OD  

پايين ترين عدد               

OD  

 ODپس از پايان مرحله فوق يك كووت خالي و خشك در محل خوانش گذاشته عـدد   -3

ايـن مرحلـه را نيـز    . را يادداشت نماييـد   ODه و باز در طول دو دقيقه تغييرات را نوشت

  . براي بقيه طول موجها انجام داده و جدول ذيل را كامل نماييد 

  طول موج  340  405  450  500  550  578  630



                                                ClinicIII       شركت تجهيزات سنجش

 

  
    34    

 

  

              OD كووت خالي  

  ODتغييرات               

باالترين عدد               

OD  

پايين ترين عدد               

OD  

 

را بـدون  ) Kineticنـوع  ( SGPTيا   SGOTمحلول آماده بكار كيت  3پس از مرحله  -4

عـدد  . آنكه به آن سرم اضافه كنيد ، در كووت ريخته و در محل خوانش دستگاه قـرار دهيـد   

OD  خوانده شده و ميزان تغييرات در طول دو دقيقه را در جدول زير يادداشت نماييد.  

  طول موج  محلول كيت OD  ODتغييرات   ODالترين عدد با  ODپايين ترين عدد 

        340  

بريد ؟ كووتهايي كه همراه دستگاه بوده يا آنكه كووتهاي جديـدي   چه نوع كووتي بكار مي -5

  )از نوع ميكرو يا فول. (ايد  تهيه نموده

  حجم محلول مورد خوانش در كووت چقدر است ؟ -6

ايد ؟ اين پيامها ممكن است پـس از روشـن    دهمشاهده كر LCDآيا پيام خطايي بر روي  -7

  . هرگونه پيامي را يادداشت نماييد . كردن دستگاه يا در حين كار باشد 

آيا المپ دستگاه شما روشن است ؟ با نگاه به محل خوانش دستگاه از روشن بودن المپ  -8

در ايـن حالـت اگـر    . اگر شك كرديد يك كووت درون دستگاه بگذاريد . مطمئن شويد 

  . المپ روشن باشد قطعا متوجه خواهيد شد 

 SETاعداد مشاهده شده مقابـل  . را فشار دهيد و به مد دما برويد  Clockدو بار كليد   -9

حتما حداقل نيم ساعت از روشن شدن دستگاه گذشـته  . (را يادداشت نماييد  TEMPو 

  )باشد

س يـا تلفنـي بـه مهندسـين     پس از انجام تستها و تكميل جدولها اين اطالعات را از طريق فاك

  . شركت تجهيزات سنجش انتقال دهيد تا در جهت رفع مشكل شما اقدام نمايند 
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