
  

  سانتریفیوژ میکروهماتوکریت

  دستگاه سانتریفیوژ میکروهماتوکریت براي تعیین حجم سلولهاي جدا شده

  خون بوسیله لوله هاي موئین و اندازه گیري درصد گلبولهاي قرمز نسبت به

  . ساخته شده است طراحی و  مطابق با استانداردهاي بین المللی،کل خون           

  نکات ایمنی

 د تجهیزات آزمایشگاهی مطابق استاندارEN / IEC 61010-2-020 ، هنگام کار سانتریفیوژ نباید هیچ ماده 
لطفا در هنگام کار . دستگاه وجود داشته باشد)  سانتیمتري30( میلیمتري 300شیئی و یا فردي در فاصله 

  .دستگاه، حریم ایمنی را رعایت فرمائید

  مطابق استاندارد تجهیزات آزمایشگاهی EN / IEC 61010-2-020 باید یک کلید اضطراري در سیم کشی
ساختمان و در مسیر برق رسانی سانتریفیوژ وجود داشته باشد که در صورت بروز اشکال یا خرابی بتوان برق 

 . بیرون از اطاقی باشد که سانتریفیوژ در آن قرار دارد دور از سانتریفیوژ واین کلید باید. دستگاه را قطع نمود

 درب  بسته بودن کامل و روي شفت موتور روتورقرارگیري صحیحز شروع عمل سانتریفیوژ، از هربار قبل ا 
 .آلومینیومی مطمئن شوید

  0 -1پس از اتمام هر سیکل سانتریفیوژ و قبل از باز کردن درب نارنجی رنگ، باید دستگاه را با استفاده از کلید 
  .گیرد، به هیچ وجه نباید دستگاه روشن باشدزمانی که عمل سانتریفیوژ انجام نمی . خاموش نمائید

  طرز کار با دستگاه

 را با پیچاندن روتوردرب آلومینیومی .  میسر شودروتوردرب نارنجی رنگ دستگاه را باز نمائید تا دسترسی به  - 1
 .ولوم طوسی رنگ در خالف جهت عقربه هاي ساعت باز نمائید

 .از قرار گرفتن لوله ها در شیار مخصوص مطمئن شوید. ائید توزیع نمروتورلوله ها را به صورت باالنس روي  - 2

 قرار داده و با پیچاندن ولوم طوسی رنگ در جهت عقربه هاي ساعت آن را روتوردرب آلومینیومی را روي  - 3
 .  محکم شودروتورید که درب کامال روي توجه داشته باش. محکم نمائید

اه جهت جلوگیري از شکستن لوله ها، از محکم بسته شدن  دستگروتورپس از بارگذاري نمونه ها روي : تذکر 
 .روي درپوش اطمینان حاصل نمائیدطوسی رنگ ولوم 

 . روشن نمائید0 – 1دستگاه را با استفاده از کلید کابل را به پریز متصل نموده و  ، را ببندید درب نارنجی - 4

 یک دقیقه به زمان Timeربار فشردن کلید با ه.  زمان مورد نظر را انتخاب نمائیدTimeبا استفاده از کلید   - 5
 دقیقه و 15 حداکثر زمان قابل تنظیم . بودهد نشانگر زمان تنظیمی خواافزوده می گردد که بارگراف مربوطه

 .حداقل آن یک دقیقه می باشد

 

 



در این حالت چرخش آغاز شده و دستگاه در حال رسیدن به .  را فشار دهیدStartجهت شروع چرخش، کلید  - 6
 در صورتی که .در این حالت به هیچ وجه مجاز نیستید به درب دستگاه دست بزنید. سرعت مورد نیاز می باشد

وجود هنگام چرخش درب دستگاه باز شود، عمل سانتریفیوز نمودن متوقف شده و امکان بهم ریختن نمونه ها 
 . آمدهددر این حالت آالرم دستگاه به صدا درخوا. دارد

در صورتی که قبل از پایان زمان تنظیمی نیاز به متوقف کردن چرخش داشته باشید کافیست کلید : تذکر 
Stopرا فشار دهید . 

توجه داشته باشید که تا . دستگاه پس از پایان زمان تنظیمی با سه بوق پایان سیکل را اعالم می نماید - 7
 . شما مجاز نیستید به درب دستگاه دست بزنیدروتورایستادن کامل 

 . نمائیدرا باز   درب نارنجی خاموش نموده و سپس0 – 1 ابتدا دستگاه را با استفاده از کلید پس از ایست کامل - 8

  .در هنگام روشن بودن دستگاه از جابجا کردن آن جدا خودداري کنید: تذکر مهم 

  اريهدتعمیر و نگ

 .و بدنه دستگاه را هفته اي یکبار با آب و صابون تمیز کنید و فورا آن را با پارچه نرم خشک نمائید روتور - 1

همچنین قبل از .  و درب آلومینیومی مطمئن شویدروتورهربار قبل از شروع عمل سانتریفیوژ، از محکم بودن  - 2
 .ان حاصل نمائید محل لوله ها اطمین از عدم وجود هرگونه خرده شیشه روي روتور وشروع کار

خاموش نموده و  0 -1 هرگونه مشکل یا صداي ناهنجار، ابتدا دستگاه را با استفاده از کلید دهدر صورت مشاه - 3
اد از شایستگی الزم جهت تعمیر هدتنها کارشناسان شرکت ب .اد تماس حاصل نمائیدهدبا کارشناسان شرکت ب

دستگاه توسط شخص دیگري باز یا تعمیر شود، کلیه در صورتی که . و رفع عیب دستگاه برخوردار می باشند
راه اندازي مجدد ه مصرف کننده بوده و این شرکت مسئولیتی در قبال ایمنی دستگاه و هدمشکالت آتی به ع

 . داشتهدآن نخوا

  مشخصات فنی

Max. Speed Max. 
Current  Capacity  Max. Power 

Cons. 
Timer 
Range  

Max. RCF  Fuse 

Input 
Voltage 

12000  RPM  3 Amps.  
24 Tubes  250 VA  1 – 15 Min.  

11750  g 5 A  250 V (F) 
220 v  50HZ  

  

  شرکت تولیدي تجهیزات پزشکی بهداد

   88899811-14:    تلفن 4 واحد 8تهران خیابان کریم خان زند ابتداي میرزاي شیرازي پالك 


