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 بسمه تعالی

 

 

 مقدمه

 

اسرتفاده از اتوآناالیزر ها در تمام آزمایورهاه ا رایب بوده و تقریبا تمام در حال حاضرر در کورور ما 

سرتند و آزمایورهاه ای بزرن نيز عالوه آزمایورهاه ای کوچک دارای سرل کانترهای هماتولو ی ه

ش را برآن یک یا چند اتوآناالیزر بيوشريمی دارند ااین دسرتهاه ا ی سرجت جان تعداد زیادی آزمای

 جام می دهند بدون آنکه احساس خستهی کنند ادر زمانی کوتاه ان

تحویل می دهند عموم کاربران اتوآناالیزر را یک دستهاه پيچيده ميدانند که وقتی نمونه را به آن 

ابی که اتوآناالزر می هد،یک ،ظرف مدت چند دقيقه جواب آزمایش را ارائه می دهند ،اما آیا هر جو

 جواب درست است ؟

 اتوآناالیزر چيست ؟

رباتيک ج ت برداشرتن نمونه و محلول ای  توآناالیزر دسرتهاه پيچيده ای اسرت که عموما از اجزا ا

ما یک پردازشهر نيز هست ، چرا که اصوال  هر اتوآناالیزر حت( تورکيل شرده اسرت اreagentsمعرف )

اصرلی  ،بوردهای cpuاتوآناالیزر بدون آن معنی ندارد االبته منظور از پردازشرهر ،کامیيوتری شرامل 

 ،مانيتور )کوچک یا بزرن (و چاپهر )کوچک و داخلی یل بزرن و خارجی ( می باشد ا

ده و در محل رف دیهر معرف های آزمایش وارد دسررتهاه شرر در اتوآناالیزر از یک طرف نمونه و از ط

 واکنش )آناالیزر (با یکدیهر ترکيب می شوند ا
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یا فيزیکی را ثبت کرده و به پردازشرهر یا مزز  دتکتورها و سرنسرورها نتایب فعل و انفعاالت شريميایی

اه یا کاربر که الکترونيک دسرتهاه می فرسرتند اداده های خام توسرع تعاریف و فرمول ای قبلی دسرته

در حافظه سريسرتث ثبت شرده ،پردازش شرده و نتيجه ن ایی توسرع یک سريسرتث خروجی که مانيتور 

د اتقریبا همه اتوآناالیزر ها یک چاپهر دارند که کاربر نوران داده می شرو یا صرفحه نمایورهر اسرت به

 ممکن است جز  دستهاه باشد یا بصورت جانبی به آن وصل باشد ا

 آناالیزر ها در آزمایوهاه ها عبارتند از :مصرف ترین اتوم مترین و پر 

 اتوآناالیزرهای بيوشيمی  -

 (  cell counterاتوآناالیزرهای هماتولو ی معروف به سل کانتر ها )-

  Blood gasیا دستهاه  ABGاتوآناالیزرگاز های خونی معروف به -

 اتوآناالیزرهای اندازه گيری الکتروليت های خون -

 Elisaتست  یزر هایاتوآناال-

 مزایای به کارگيری اتوآناالیزر ها در آزمایوهاه عبارتند از :

 افزایش سرعت و حجث کاری -

 کاهش خطای های انسانی -

 افزایش دقت و صحت نتایب -

 صرفه جویی در مصرف نمونه و معرف ها -

 دقت در تکرار آزمایش )تکرار پذیر بودن آزمایش(-

 ه کاهش پرسنل در آزمایوها کاهش هزینه های جانبی و-
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مصررف   اتوآناالیزرهای بيوشريمی با هدف باال بردن سررعت پاسره دهی ،ب بودکيفيت نتایب ،کاهش

reagent   و نيز کاهش تعداد پرسرنل درآزمایورهاه ا کاربرد فرآوان دارد اآناالیزرهای بيوشريميایی

رم ،پالسررما ، ادرار و مایم مززی و غلظت متابوليت ها ،الکتروليت ها ،پروتئين ها و داروها را در سرر 

 نجاعی و سایر مایعات بدن با دقت و صحت باال اندازه گيری می کند ا

 اتوآناالیزر اشتباه می کند ؟آیا یک 

پاسره این سروال متبت اسرت ،اما باید توجه داشرت که در واقم بيورتر این اشرتباهات متوجه اپراتور 

 دستهاه است ،نه خود دستهاه ا

 

تواند منجر به ارائه یک جواب نادرسررت از دسررتهاه اتوآناالیزر گردد ،شررامل دی که می  عمده موار

 مقوله های زیر است :

 اليبراسيون ابتدائی دستهاه  عدم ک-

 ( یا سيستث برداشت نمونه sampleاشکال در نمونه )-

 ( یا سيستث برداشت معرف reagentاشکال در معرف )-

 هاه  اشکال در محل واکنش در داخل دست-

 (flagعدم توجه کابر به عالئث هودار دهنده دستهاه )-

 پردازیث :اکنون به شرح و تفصيل هر کدام از موارد فوق می 

 *عدم کاليبراسيون ابتدایی دستهاه  

اولين موضروعی که پ  از راه اندازی دسرتهاه باید به آن پرداخته شرود ، کاليبراسريون دسرتهاه اسرت 

 چند گاهی مطابق توصيه جداول کاليبراسيون دستهاه با استفاده از : االبته این کار باید هر از
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 الیزر های بيوشيمی و اتوآناالیزر الکتروليت بدن سرم کنترل کاليبراسيون در مورد اتوآنا-

 باسوسیانسيون سلولی )مصنوعی یا واقعی (در مورد سل کانترها  -

انجام شود ، در واقم   Blood gasی خونی  محلول ای کاليبراسيون برای دستهاه ای آناالیزر گازها-

یوارتا ثریا کب خواهد کاليبراسريون دسرتهاه ا همانند خورت اولی اسرت که اگر کب گذاشرته شرود د

 رفت که مسئول آزمایوهاه باید انجام این امر م ث را به پرسنل خود بسیاردا 

 در این خصوص نکات م می به شرح ذیل یاد آوری می گردد:

 ليبراسيون  سازی سرم کانحوه آماده  *

د از آب الف (سرررم های کاليبراسرريون به صررورت پودر ليوفيليزه بوده  و برای محلول کردن آن بای

 مقطر دیونيزه و در صورت موجود نبودن ،از آب مقطر دو بار تقطير استفاده کنيد ا

 ب(از ب ترین و دقيق ترین پی پت ها استفاده کنيد ا

وفيليزه به درب ویال ميچسربد ،بنابراین با همواره مقداری از پودر لي  ج( هنهام برداشرتن درب ویال

 طوری که چيزی از پودر از دست نرود و همه آن محلول شود ادقت باال آن را باز و بسته کنيد به 

د(پ  از بسررتن درب ویال باید به مدت معينی که در بروشررور مربوطه آمده ، آن را در حالت خاص 

 پرخوی یا در تاریکی ( قرار دهيد تا آماده مصرف شود ا)بی حرکت  یا حرکت 

 *کاليبراتور اتوآناالیزرهای هماتولو ی 

اتور به صرورت سروسریانسريون اسرت ااین سروسریانسريون ها با اسرتفاده از فيک  کردن این کاليبر

سرلول ای طبيعی توسرع فيکسراتور حاصرل می شرود تا عمر و در نتيجه تعداد و حجث سرلول ا ثابت 

د ، ولی برا این حرال مردت زمران نه رداری آن را کوتراه اسررت ا م مترین نکتره در اسررتفراده از این بمرانر 

 ین است که قبل از استفاده باید کامال یکنواخت و همو ن شوند اسوسیانسيون ها ا
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 در مورد همه کاليبراتورها به یاد داشته باشيد که :

 اتور توجه به تاریه مصرف است نکته م ث در مورد هر ماده ای به خصوص محلول کاليبر-

از آماده کنيد تا در صرورتی که مقدور اسرت محلول یا سروسریانسريون کاليبراسريون را به اندازه ني-

 نيازی به ذخيره سازی نداشته باشيد ا

برای آماده کردن محلول کاليبراسريون دقت کنيد که درب ویال کامال بسرته باشرد و دمای محيع -

 طحی باعث تزليظ محلول نوود امناسب باشد تا تبجير س 

 ( و سيستث برداشت نمونه sample*اشکال در نمونه )

( به دسرتهاه تحویل دهيد در صرورتی که نمونه کث باشرد و sampleنه )هميوره به اندازه کافی نمو

ميکروليتر نمونه برای آزمایش گلوکز احتياج داشرته باشرد ،ولی در داخل کان نمونه 100دسرتهاه متال 

ميکروليتر نمونه وجود داشرته باشرد ،به فرا اینکه بيماریک فرد عادی با قند خون نرمال   50فقع 

( متوجه اشرتباه دسرتهاه می شرویث ااما اگر این 53mg/dlجواب غير عادی )اسرت ،با دریافت یک 

اتفاق برای یک بيمار دیابتی با قند خون باال رخ بدهد ، دسرتهاه به اشرتباه یک جواب نرمال تحویل 

 دهد ا می

به یاد داشرته باشريد که هميوره یک جواب نرمال یک جواب درسرت نيسرت  مسراله دیهر وجود لجته 

ا رشرته های باریک فيبرین اسرت در صرورت وجود یک لجته کوچک در مجرای باریک های کوچک ی

تيوب نمونه برداری دسرتهاه مسرلما حجث نمونه برداشرت شرده کمتر از حد تعریف شرده برای دسرتهاه  

ادر ضرمن وجود این لجته یا فيبرین باعث ایجاد جواب های اشرتباه در نمونه های بعدی هث می  اسرت

 شود ا
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موضرو  خيلی م ث اسرت که وقتی نمونه سررم مورد نياز اسرت ،نباید به خاطر یک جواب   رعایت این

داشرتن  اور انسری نمونه خونی را که هنوز لجته آن کامل نورده اسرت ،سرانترفيو  کرده و اقدام به بر

سررم کنيد ،چراکه این مایم هنوز سررم نبوده و درحال لجته شردن اسرت و باعث ایجاد مورکالتی در 

 ن لجته یا رشته فيبرین از دستهاه خواهد شد اخارج کرد

در مورد دسررتهاه ایی که با پالسررما یا خون کامل کار ميکنند ، باید مواد ضررد انعقاد کافی در لوله 

پ  از نمونه گيری با سرروته کردن لوله ،نمونه رابا ضرد انعقاد کامال  آزمایش وجود داشرته باشرد و

کوچک یا رشررته فيبرین توررکيل ميوررود که عالوه بر  مجلوط کرده در غير اینصررورت ،لجته ای

مورکالت گفته شرده ،در شرمارش سرلولی به خصروص پالکت ها و گلبول قرمز و اندیک  های گلبولی  

 هث اختالل ایجاد می کند ا

 ( :reagentمعرف و سيستث برداشت معرف )ل در *اشکا

را در سريسرتث انتقال معرف در دسرتهاه ای جدید سريسرتمی نصرب شرده اسرت که وجود جباب هوا  

 توجيص داده و آن را دليل بر نبود مایم )معرف (می داند و هودار می دهد ا

 بنابراین کاربر به راحتی متوجه اتمام معرف می شود ا

ین که احتمال دارد کاربر یک معرف را اشتباها در جایهاه ن است پيش آید ، اموکل دیهری که ممک

این صرورت دسرتهاه متوجه اشرتباه نجواهد شرد مهر اینکه دسرتهاه  معرف دیهری قرار دهد که در 

 مج ز به سيستث بارکد خوان باشد ا

 *اشکال در محل انجام واکنش در دستهاه :

 ل است :محل انجام واکنش از دو نظر قابل تام

 دمای محل واکنش:-
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وسرع سرنسرورهائی  درجه سرانتيهراد انجام ميورود و این دما ت37اکتر آزمایور ای بيوشريمی در دمای 

 با دقت قابل کنترل است ا

 تميز بودن محل واکنش: -

این موضرو  هث توسرع سرنسرورهایی کنترل ميورود ، اما این سرنسرورها برخی شررایع خاص را در  

و اااابجواهيد از یک سرينی کوت قابل  mg, ca,fe , phoبرای انجام تسرت ای  نمی کنند ، متال اگر

د با اسريد شرسرته شرود و صررفا تميز بودن آن کافی نيسرت که رعایت تعویض اسرتفاده کنيد حتما بای

این موضرو  به ع ده اپراتور دسرتهاه اسرت نه دسرتهاه ولی در دسرتهاه ای جدید این مسراله در 

 ده است که با تنظيث تعاریف آن اسيد واش کوت ها انجام ميوود ابرنامه دستهاه لحاظ ش 

 (flagدستهاه )*عدم توجه کاربر به عالئث هودار دهنده 

در تمام دسررتهاه ای اتوآناالیزر سرريسررتث های هوشررمند اخطار وجود دارد که بصررورت عالئمی 

(flagکاربر را از وجود اختالل در روند کارآگاه می کند ا) 

 : دونو  هستند این عالئث بر

صورت عالئمی که توسع برنامه ریزی قبلی معين می شوند ، متل حدود نرمال یک آزمایش که در    - 

وجود جواب خارج از بازه عالمت توسع دستهاه گزارش ميوود و نياز به بررسی مجددهمان آزمایش 

 روی نمونه مذکور را اعالم ميدارد ا

 شده است اسع کارخانه سازنده در پردازشهر تعریف عالئمی که مجصوص خود دستهاه است و تو-

عالئث اخطاری هر دسرتهاه را ت يه کرده و در معرا در هر حال مسرئول آزمایورهاه باید ف رسرتی از  

دید و توجه کاربران قرار دهد تا در صرورت تعویض پرسرنل ،حتی پرسرنل جدید الورود نيز بدانند که 

 ختصاری چه اقدامی باید انجام بدهند ادر مواج ه با هر کدام از این عالئث ا
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بروز اشررتباه در دسررتهاه را کاهش دهد  جدا از مطالب بيان شررده از م مترین عواملی که می تواند

 ،شست و شوی مرتب و منظث دستهاه ا طبق زمانبندی خاص با محلول شست و شو می باشد ا

ا دارند که برخی در پایان هر عموما دسرتهاه ای اتوآناالیزر محلول شرسرت و شرو مجصروص به خود ر

ی کنند و برخی اضرافه بر ی دهند و برای تسرت بعدی اماده مسريکل آزمایش دسرتهاه را شرسرتورو م

دسرتهاه را شرسرتورو و دسرتهاه را برای روز بعد آماده  shut downآن در پایان روز کاری با دسرتور 

 می کنند ا

 

 BT 3000 ناالیزر سری آ معرفی اتو

 

ایتاليا بوده که قابليت  Biotecnicaمحصول شرکت  plus BT3000ر بيوشيمی دستهاه اتوآناالیز

را دارا NA,CL,K,CO2 انجام تست اى بيوشيمی, ایمونولو ىا سرولو ى, سطح داروئی و تست اى 

 ميباشدا بدليل استفاده از نرم افزار قوى و کامیيوتر, قابليت اتصال به شبکه را داراستا

 

 ميباشدا ISEتست در ساعت بدون  330و  ISEساعت با  تست در 570سرعت دستهاه 

 

در این دستهاه بدليل استفاده از کووت ایی از جن  کوارتز احتياج به تعویض کووت نميباشدا بدليل 

ليتر در ساعت در حالت کار مداوم بوده که نسبت به دستهاه اى   1ا2نو  خاص شستوو,مصرف آب  

 يتر در ساعت( امتياز بزرگی محسوب ميوودال 1٨, ٩02موابه )مصرف آب در هيتاچی 

تست مجتلف را به دستهاه داده و با کاليبر و کنترل در  500ر این دستهاه ما قادر هستيث برنامه د

حافظه دستهاه نه داریث تا در زمان موردنياز از هر یک از تست ا بتوان استفاده نمود متالٌ تمامی  

ضرورت هر ا ميتوان بر روى دستهاه نصب کرد و بر حسب  کيت اى شرکت اى سازنده در داخل ایران ر

موقعيت با  ٨0زمان از هر کيت موجود در بازار ميتوان استفاده کردا سينی ریجنت دستهاه داراى 

 ميلی ليتر ميباشد 10و 20و50و٨0سایزهاى 

بر  از دیهر مزایاى دستهاه این است که ما مجبور به داشتن پارامترهاى یک تست براى سوار کردن
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روشور داخل کيت اطالعات اوليه را وارد دستهاه نموده تا روى دستهاه نمی باشيث با استفاده از ب

پارامترهاى کيت مورد نظر کامل گرددا دستهاه براى تمامی واکنش ها چه کاليبر و کنترل و چه  

بر تست اى بيمار نمودار واکنش را رسث ميکند که کمک بسيار بزرگی در ج ت توجيص صحت کالي

 و یا صحت جواب مریض می باشدا

راى برنامه کنترل کيفی بوده که تمامی کنترل هاى روزانه را ذخيره نموده و در پایان ماه  دستهاه دا

نمودارهاى کنترل کيفی بصورت رنهی قابل پرینت ميباشد، عالوه بر این کارهاى آمارى متل ميانهين 

 داده شده به دستهاه قابل دستيابی و بررسی یک تست دلجواه در یک رنب مورد نظر براى بيماران

 استا

جواب مریض را در بایهانی خود دارد که ما بر حسب نياز بر اساس  000ا400دستهاه توانایی ذخيره 

 می توانيث جواب مریض را پرینت بهيریثا IDتاریه یا 

 

 

 plus 3000 BTدستورالعمل نه دارى دستهاه 

داشته باشد و در معرا نور و گرما نباشدا دستهاه را تيمتر فاصله  سان  20دستهاه باید از دیوار حدود  

 به دور از ميدان مزناطيسی قوى قرار دهيد و حتما سيث ارت را از دستهاه به چاه ارت  وصل کنيدا

 باشد ا  25دماى اتاق نباید بيش از 

 بدنه و یجچال دستهاه را با پارچه نث دار پا  کنيد ) در حالت خاموش (

 

 نکته:

از محلول آنتی باکتریال ریجته   cc 20 هر گالن بيست ليترى آب مقطر به طور مرتبالزم است در 

شود ادر غيراین صورت قارچ و باکترى و زنهار از طریق ورودى آب مقطر وارد دستهاه شده و به مرور  

با توجه  قطر داخلی شيلنه اى دستهاه را کث می کند و باعث افت فوار, تاثير بر جوابدهی می شود 

شد الزم است حتما از این محلول استفاده دستهاه قابل تعویض نمی با به اینکه شيلنه اى داخلی

نموده تا با روشی ساده از ایجاد موکالت ذکر شده جلوگيرى نمایيدا در صورت عدم استفاده یا 

 استفاده نادرست شرکت هيچهونه عواقبی را نمی پذیردا

 



12 | P a g e  
 

 موارد شستوو:

 

  40ریجته و در خانه  cc٨0ه را به صرت مستقيث  در باتل مجصوص دستها محلول شستووى- 1

 با این محلول انجام می شود( wash cuvetریجنت جاى گذارى کنيدا )شستووى روزانه 

 

نرمال ت يه کرده و در باتل   2,0براى تست ایی که نياز به اسيد واش دارند محلول اسيد کلریدریک  -  2

cc٨0 ذارى کنيداریجنت جاى گ 3٩در خانه  ریجته و 

 

محلول اسيدی بازی را از شرکت  ت يه نموده و   Extera washبراى شستووى هفتهی دستهاه  -  3

دستور مربوطه   3٩ظاهر شد با قرار دادن در خانه شماره    Extera washآخر هفته یا زمانی که پيام  

 ميهيرد(محلول بازی قرار   40اسيدی خانه شماره محلول  3٩را اجرا کنيدا)دستهاه های جدید خانه 

 نکات م ث :

 

 بهيرید ا پ  از مواهده پيام تصویرى براى سروی ، با شرکت تماس- 1

 بار تقطير شده براى مصرف دستهاه استفاده کنيدا  2از آب مقطر  -  2 

شرکت   مورد تایيد Extra washاز محلول شستوو و محلول آنتی باکتریال و - 3

 براى شستوو استفاده کنيدا

 در هنهام کار مراقب باشيد آلودگی با جاهاى دیهر دستهاه تماس پيدا نکند ا- 4

قطعات مصرفی که در معرا پوسيدگی می باشد باید هر چند وقت یک بار چک شود )شيلنه اى -  5

ورودى پمپ پریستاليک و المپ فتومتر( با نه دارى مناسب دستهاه از ایجاد هر گونه خطا در   آب 

 ماه یک بار نياز به سروی  داردا ٦گيرى کنيدا به طور معمول دستهاه هر جواب آزمایش جلو

 

 

 کارهاى روزانه دستهاه

 روزانه(چک کردن سطح محلول ا)حداقل به اندازه مصرف      

 قرار دادن سينی هاى محلول در جایهاه مربوطه 
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 چک کردن آب مقطر و ظرف فاضالب      

 وشن کردن کليد پوت دستهاهر .

 دقيقه کليد جلوى دستهاه را روشن کنيداچند  پ  از     

 را اجرا نمایيدا wash with waterپ  از لود شدن کامل نرم افزار برنامه  .

 را اجرا zeroing on waterدقيقه از روشن شدن دستهاه برنامه  15پ  از  .

 نمایيدا     

 دادن کنترل هاى مورد استفاده به دستهاه و چک کردن جواب ها )در صورت  .

 نياز کاليبر تست و دادن کنترل مجدد(     

 

 پذیرش بيماران  .

 کردن runقرار دادن نمونه ها در جایهاه پذیرش شده و      

 ثبت جواب ا ا

 اطمينان شستووى مربوطه را پ  از و shut downپ  از اتمام کار روزانه دستهاه را  ا

 اجرا نمایيد 40در خانه شماره  Basicاز وجود محلول       

 در یجچال قراراز خاموشی کامل دستهاه درب محلول ا را بسته و سينی ها را   پ .

 دهيدا      

 کليد پوت دستهاه را خاموش نموده و سطح بيرونی دستهاه و قسمت یجچال را .

 با دستمال نرم مرطوب تميز نموده و کاور دستهاه را بکويدا    
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 منوى اصلى نرم افزار                                                        

 

 
 

 دستورات دستهاه که از طریق ستون اى عمودى و افقی در دسترس است ا1

 راحت تر قابل استفاده استا  2البته این دستورات از طریق آیکون اى ردیف  ا2

 شامل دستورات ریست , تزيير رمز, چک کردن ریجنت اااا- 3 

 ور ن نرم افزار-4

 (که اپراتور درآن قادر به انجام چه کارهایی می باشد levelحی)ش سطنمای- 5

 نمایش پيام اى داده شده که با کليک روى آن موجص می شودا- ٦

 نمایش خطاهاى داده شده که با کليک روى آن موجص می شودا-7

 

 

مربوط  براى آشنایی کامل با آیکون اى موجود در پنجره ها توضيحاتی براى هر آیکون در بجو اى

 دشان آمده است که در صفحات بعد مواهده می کنيدبه خو

 

 آیکون اى سروی 

 

 
٦               5               4               3            2               1 
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با این عمل دستهاه یکبار خود را ریست ميکند و بازو ها و سينی ها در :  Reset Analyzerا  1

 گيردار می جایهاه اوليه قرا

 

این حالت بازوها  شده در   Stand byوارد حالت : با کليک روی این آیکون دستهاه Stand byا 2

برداشتن نمونه در سينی سمیل یا ن برای گذاشتن و ومتوقف می شود و شما می توانيد از این ایک

 استفاده نمایيد ا

 

محلول در ظروف  ریجتن ت از این آیکون ج ت بررسی وضعيت محلول اى تست دستهاه و جا 3

 خالی شده استفاده می شود ا

 

 استفاده می شود ا براى تزيير سطح دسترسی اپراتور password از این آیکون ج ت تعویضا 4

 

5: Status analyzer حاضر درچه  از این آیکون ج ت بررسی وضعيت دستهاه و اینکه درحال

 مرحله اى است استفاده می شود ا

 

٦: Printer setup استفاده می شود ا از این آیکون ج ت تنظيث پرینتر و یا تزيير در تنظيمات 

 

 

 آیکون اى عملياتى

 

 

  14                  13        12     11       10          ٨        ٩       7         ٦        5         4      3    2        1 

 

و بيوتر کار اپراتورى با این آیکون ا  صلی قرار دارد در باالى منوى ااین آیکون ا به صورت افقی 

 انجام می شود ا
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1: All test -  تست را با  500در حالت ابتدایی اطال عاتی دراین صفحه نمی باشد و می توان تا

 استاندارد و کنترل اى مجتلف تعریف کرد ا

 

 

2: current tray - ست اى موجود در این صفحه از دو قسمت توکيل شده که در سمت چپ ت

 می باشد ا در Currentوجود دارد و در سمت راست نيز تست اى موجود در  Availableصفحه 

این آیکون تست ایی را که می خواهيث با آن ا کار کنيث از سمت چپ به سمت راست منتقل ميکنيث 

منتقل کنيث  All testبه صفحه  Reagent trayرا بجواهيث از  )با کليد سبز( و برعک  اگر تستی

 )کليدزرد(ا توضيحات کاملتر در قسمت مربوطه آمده است ا

 

در این قسمت تمام تست ایی که در سينی ریجنت ا) به همان ترتيبی که مورد نظر مرکزميباشد(  -3

 انوان داده ميوود، فعال شده است

 

4  -  : insert profile     پروفایل این است در اینجا می توان یک پروفایل تعریف کردا منظور از ایجاد

کار پذیرش راحتر انجام شودا تست ایی که معموال با هث پذیرش می شوند متل شش عمل را به   که

صورت یک پروفایل تعریف می کنيث تا در پذیرش نياز به انتجاب تک تک تست ا نباشد و با انتجاب 

مربوطه آمده است مورد نظر براى بيمار پذیرش شودا توضيحات کاملتر در قسمت  پروفایل تست اى

 ا

 

 

5: insert routin -  مربوطه   مربوط به پذیرش تست براى بيماربوده که توضيحات کاملتر در قسمت

 اآمده است

 

٦: insert Batch -  پذیرش تست به صورت. Batch   در پذیش معمولی روال بر این است که براى

 یک تست براى تعداد Batchبيمار تعداد تست مجتلف پذیرش می شود ولی در پذیرش  یک

 متزييرى بيمار انجام می شود ا
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7: run standard -  ليست تست ایی که روى سينی ریجنت ا فعال بوده و به صورت استانداردى

 را کليک Runتعریف شده است که براى انجام کاليبراسيون باید تست را انتجاب نموده و گزینه 

 ه استانمایيدا توضيحات کاملتر در قسمت مربوطه آمد

 

٨Run Control - وان می دهد که با انتجاب :ليست کنترل تست اى تعریف شده روى سينی را ن

دستور  Run(و گزینه 2, کنترل ابنرمال  1هر کدام از تست ا و انتجاب سطح کنترل )کنترل نرمال 

 اجرا میشود ا

 

٩: Analyser Utilite -  تعدادى برنامه کاربردى دستهاه اعث از شستوو وZeroing ميباشد ا 

 توضيحات کاملتر در قسمت مربوطه آمده استا

 

10: Mechanical calibration -  در این قسمت تنظيمات مکانيکی مربوط به بازوها و سينی ها

 ميوودا انجام

 

11: Result listed per patient or pretest in real time -  با وارد شدن به این قسمت در

 ی توان جواب ا را به دو صورت بررسی کردصورت وجود جواب , م

 به بيمار بيمار -1

 ترتيب جواب ا به همان شکل تعریف تست ا است ا تست به تست -2 

12: Reaction graph -  تمام منحنی هاى واکنش هر تست را می توان در این گزینه مواهده

 کردا 

 

ین صفحه می شود و بعد از کامل جواب ایی که آماده ميوود بدون هيچ ترتيبی ابتدا وارد ا -13

نارى نيز قابل مواهده است ااگر هيچ جوابی در صفحه نتایب شدن جواب یک بيمار در صفحه ک

روى صفحه موجص می شود افرق این صفحه با صفحه کنارى در این   نباشد با ضربدر قرمز رنگ

 است که بعد از خاموش شدن دستهاه جواب ا از این صفحه پا  ميوود ا

 



18 | P a g e  
 

14: Turning off-  با کليک روى این آیکون , دستهاهShut down ميوودا 

 

 روشن کردن و دوره مقدماتى برنامه ها

 روشن است upsچک کنيد -1

 چک کنيد پرینتر روشن است و کاغذ کافی در سينی آن وجود دارد -2

 ود دارداخل تانک آب مقطر دستهاه وجآب مقطر به ميزان کافی د-3 

 ظرف فاضالب خالی است یا به اندازه ى کافی جاى خالی دارد -4 

ظرف اى ریجنت داخل سينی را چک کنيد که به ميزان الزم محلول براى امروز دارد همينطور  -5

 محلول شستووى دستهاه و اسيد واش را چک کنيد

هه می دارد (ب تر خنک کننده,ریجنت ا را خنک نستهاه را روشن کنيد )سيستث کليد پوت د -٦ 

ساعته در حال کار است در زمان خاموش بودن  24جز در مواردى که دستهاه به صورت ا است

دستهاه برق پوت دستهاه را قطم کنيد و ریجنت ا را داخل یجچال خارجی بهذارید زیرا این عمل 

 دا ميکندایجچال ميوود و است ال  کمترى پيباعث افزایش طول عمر 

 

 (1با فوار کليد نزدیک پنل دستهاه روشن می شود )شکل  -7
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شرو  به کار می کند ا در این وضعيت  Automatic diagnosticوقتی نرم افزار باال می آید 

شکالی امجتلف سيستث شرو  به کار کرده و توسع نرم افزار چک ميووند در صورتی که  قسمت اى

 not passedميکند ولی اگر موکلی وجود داشته باشد آنرا  passافزار وجود نداشته باشد نرم 

ميکنيث تا دوباره به صورت اتوماتيک چک نرم  Resetميزند ا ابتدا موکل را برطرف کرده وسی  

 کرده و وارد نرم افزار ميوود   Passافزارى شرو  شود و اگر موکل بر طرف شده بود همه گزینه ها را  

 

 چک کردن محلول اى داخل سينى

همانطور که مواهده   ميوودا  ( باز3کل  با کليک روى آیکون سوم از آیکون اى سروی , پنجره زیر)ش

می کنيد سينی کال به پنب قسمت تقسيث شده که هر قسمت شامل هوت جایهاه است که به صورت 

که در مجمو  شانزده ظرف در هر بجش دیده می شود ظروف بزرن و کوچک روى هث قرار گرفته 

 جایهاه آن ا در سينی  شماره ظرف ا که ظرف اى بزرن زیر و ظرف اى کوچک رو ميباشد در زیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شده و در سمت راست صفحه و پایين آن می توان قسمت)سکتور( مورد نظر را انتجاب کرد موجص  

 نمایش داده ميوود ا A,B,C,D,Eکه با حروف 

  

 براى پر کردن ظرف اى محلول دو راه وجود دارد 

 حرف سکتور کليک راست کنيدبا کليک روى فلش سکتور مورد نظر را انتجاب کنيد و روى - 1
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توانيد میرا انتجاب کنيد وقتی سکتور مورد نظر روبروى شما قرار گرفت  insert bottleو عبارت 

 نيد و دوباره جایهذارى کنيداکل سکتور را در آورید و سی  محلول ا را پر ک

 insertاگر به صورت تک تک بجواهيد پر کنيد روى ظرف مورد نظر کليک راست کنيد و عبارت  -  2

bottle   را انتجاب کنيد وقتی ظرف مورد نظر روبروى شما قرار گرفت شما می توانيد ظرف را برداشته

 خارج شده و سطح محلول stand byکنيد تا دستهاه از حالت  okو پر کنيد و بعد از جایهذارى 

 removeکار کنيد چون گزینه    insertرا در ظرف نيز اندازه گيرى کند ا ب تر است هميوه با گزینه  

 سطح سنجی انجام نمی دهدا

 افی باشد و براى فردا باقی نماد الزم است به ميزانی محلول در ظرف بریزید که تا پایان همان روز ک

ندهد   کمبود محلول  alarmنيد تا در هنهام کار دستهاه  روزانه ظرف ا را پر ک  حتما قبل از شرو  کار,

 و مجبور نباشيد در حال نمونه گيرى این کار را انجام دهيدا

ب تر است زمانی که دستهاه خاموش است و سينی محلول ا قفل نيست تمام سکتور ها را در آورید  

لت دیهر احتياج به انتجاب ا بزنيد چون در این حاو دوباره سکتورها را جو داخلوان محلول بریزید 

نرم افزارى ظرف یا سکتور نيست و سينی آزاد می باشد بعد از باال آمدن نرم افزار حتما وارد منوى 

را انتجاب کنيد تا تمام ظرف اى محلول داخل سينی   Check volume( شده و گزینه  3سوم )شکل  

 سطح سنجی کندا را
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فتومترى می کند که هر هوت  دستهاه شرو  به صفر کردن zeroing on waterگزینه با انتجاب 

 ساعت یکبار باید تکرار شود ا

 

 Runnig control):)اجراى کنترل

 براى اجراى کنترل و استاندارد دو روش وجود دارد

 انتجاب از روى آیکون اصلی- 1

 يفی ذخيرهتست ا در برنامه کنترل ک این انتجاب جواب اى کنترلانتجاب در صفحه پذیرش ا با - 2

 نمی شود و به همين دليل هميوه از روش اول استفاده کنيد ا

 

 ( 12آیکون شماره هوت از آیکون عملياتی را انتجاب کنيد) شکل زیر سمت راست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریفعت آن ا کنترل )زیر آیکون موجص شده( که در آن ليست تمام تست ایی که براى این پنجره

را انتجاب Runنتجاب کنيد و گزینه ا شده باز می شود تست ایی را که می خواهيد انجام دهيد را

  okقرمز قرار دهيد دستور را  22کنيد کان کنترلنرمال را در خانه مربوطه و کان ابنرمال را درخانه 

 کنيد تا اجرا شودا

ياتی( قابل مواهده است ا اگر عمل 12وقتی جواب کنترلی آماده شد در صفحه جوابدهی )آیکون 

معمول فاصله داشت احتياج به کاليبر انهين تعيين شده بيش از حد جواب کنترل تستی از مقدار مي

 مجدد تست می باشدا



22 | P a g e  
 

 

 Running standard) :نحوه اجراى کاليبراسيون)

يد و ابتدا در آیکون سوم از آیکون اى عملياتی روى تستی که می خواهيد کاليبر کنيد کليک کن

را انتجاب کنيد اگر تست تک استانداردى کاليبر شده  standardسی  در پایين صفحه گزینه 

 شماره خانه اى که کاليبراتور در آن قرار می گيرد را یادداشت pos( در قسمت ٦باشد )شکل 

( شماره خانه ها را یادداشت کنيد)در خانه  7اگر به شکل چند نقطه اى کاليبر شود)شکل کنيد و 

 باید بهذارید( BTول از سمت راست کاليبراتور و در باقی کاپ اى خالی مجصوص ا

 

 

 بعد از یادداشت شماره خانه ,کان یا کاپ ا را در خانه هاى قرمز سينی نمونه جایهذارى کنيد

( پنجره اى باز می شود که 11از آیکون اى عملياتی را انتجاب کنيد)شکل 11سی  آیکون شماره 

و  ست تمام تست ایی که نياز به کاليبراتور دارند را نوان می دهد تست مورد نظر را انتجاب کنيدلي

Run نجام  کنيد ابراى تست اى چند نقطه اى نياز به رقيق سازى دستی نيست و دستهاه اتوماتيک ا

  BTمیدهد )در خانه اول از سمت راست کاليبراتور و در باقی جایهاه ا کاپ اى خالی مجصوص 

کنيد تا از صحت کاليبر مطمئن   Runداده ميوود(سی  کنترل تست مورد نظر را انتجاب کنيد و  رقرا
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شوید االزم به ذکر است که این دستهاه قابليت انجام کاليبراسيون و کنترل و پذیرش را به طور 

ليست   کنيد اول کاليبر سی  کنترل و در آخر  Runپيوسته دارد و اگر شما همزمان هر سه را با هث  

 را انجام می دهد ا پذیرش

ب تر است اگر می خواهيد تستی را کاليبر کنيد قبل از پذیرش این عمل انجام شود چون اگر در حين  

پذیرش انجام شود جواب مریض اى قبل از کاليبر جدید بر اساس کاليبراسيون قبلی بوده و جواب اى  

در  adjustار می توانيد به وسيله گزینه بعد از کاليبر با کاليبر جدید است البته در پایان ک

 صفحهگزارشات جواب ا ى قبلی را هث با کاليبر جدید تزيير دهيد که بعدا شرح داده می شود ا 

کردن کنترل و کاليبر در فاصله اى که جواب ا آماده شود شما می توانيد پذیرش انجام   Runبعد از 

یکون انجام شود که هر کدام آ  Bathو  دهيد ا پذیرش بيماران می تواند به دو شکل روتين

در سمت   clear pation listقبل از شرو  روى آیکون  Insert Routin :مجزادارنداپذیرش روتين  

ليستی از قبل باقی مانده چپ منوى اصلی دستهاه که با رنگ قرمزموجص شده کليک کنيد تا اگر 

ه  جایها 50( 13ى باز می شود )شکل با کليک روى آیکون پنب از آیکون عملياتی پنجره اپا  شود

 براى پذیرش روتين و دو جایهاه براى پذیرش اور ان  در نظر گرفته شده که البته قابل تزيير استا

 

 

 

 (14را انتجاب کنيد پنجره اى باز ميوود )شکل  New entryگزینه 

خواهيد پذیرش کنيد در وارد کنيد سی  تست ایی را که می    codeیا کد بيمار را در ستون    IDابتدا  

می  profileاستفاده کنيد با کليک روى  profileصفحه انتجاب کنيد اگر خواستيد از منوى پایين 
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تست ا را براى بيمار پذیرش کنيد بعد از انتجاب تمام تست ا   profileتوانيد با دو بار کليک روى اسث  

 ی  دستهاه به صورت اتوماتيکموقعيتنيد تا در حافظه دستهاه بماند و س را انتجاب ک  saveگزینه  

 خانه دوم را براى پذیرش انتجاب می کند)در صورتی که ليست پذیرش از قبل خالی باشد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره خانه اى که در آن بيمار پذیرش می شود را نوان می دهدکه   positionدر وسع صفحه گزینه  

 پر مکند ا 50ى  دستهاه به طور اتو ماتيک خانه ها را یکی یکی تا شماره

 Runرا انتجاب و گزینه  optionبعد از اتمام پذیرش کان نمونه ها را در سينی بهذارید و گزینه 

کنيد بازوها شرو  به نمونه   okرا انتجاب کنيد و پيام جایهذارى کان را  Run all وسی  گزینه

 می کنند ایگير

  51اه کليک کنيد پنجره اى باز می شود که دو جایه 13شکل  Statروى آیکون  Stat براى پذیرش 

را براى پذیرش اور ان  موجص کرده استا البته شما در هر خانه اى که بجواهيد می توانيد 52و 

شده و بعد از پذیرش تست ا  New entry وارداور ان  پذیرش کنيد متل پذیرش روتين حالت 

شده و سينی  stand byيک کنيد دستهاه وارد حالت کل Runرا نزنيد و روى گزینه saveگزینه 

ن قرار می گيرد و چومک زمی چرخد و خانه اى که پذیرش در آن انجام شده جلوى چراغ  نمونه

 را جاى گذارى کنيد ا شما می توانيد نمونه
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اگر خانه هاى ليست کارى سبز رنگ باشد یعنی آن خانه خالی می باشد اگر آبی باشد یعنی پذیرش  

 ميباشد و اگر قرمز باشد یعنی در حال نمونه گيرى و جوابدهی است ا runم شده و آماده انجا

 کليک  Urineروى    typeباید پذیرش شود در باالى صفحه گزینه    Urineنکته : اگر تست به صورت  

کنيد ا در ضمن ادرار را به صورت مستقيث به دستهاه بدهيد دستهاه رقيق سازى را انجام می دهدا 

 Rerunشده خواستيد اضافه کنيد می توانيد  Runستی را براى بيمارى که قبال پذیرش و اگر ت

نجام  را انتجاب کنيد ليست تمام بيمارانی که آزمایش آن ا ا Rerunگزینه  13انجام دهيد: در شکل 

 بيمارى را که می خواهيد  IDنوان داده می شود روى شماره یا    Rerunشده در سمت چپ زیر گزینه  

ليک کنيد صفحه ى پذیرش بيمار باز می شود تست ایی را که الزم به تکرار نيست را حذف و ک

ید کليک کنيد اگر جاى کان را تزيير داد runتست ایی را که الزم است اضافه کنيد و روى گزینه 

 کان را جایهذارى کرده و شماره ى خانه ى جدید را وارد کنيد ا حتما

زرد بود یعنی سرم کث بوده و براى تست ایی که جواب نداده باید اگر خانه اى  Rerunدر قسمت 

Rerun کنيد )کان را باالتر بهذارید یا سرم را داخل کان کث حجث بریزید(ا 

بيمار به   50ه پذیرش است شما می توانيد پذیرش را بعد از نفر آماد 50اگر ليست بيماران بيش از 

که دیهر موقعيتی براى سينی در نظر نمی گيرد و همان شيوه قبلی ادامه دهيد با این تفاوت 

 ذخيره می شود و زمانی که  Extra pationبه بعد در قسمت  50جایهاهش خالی است ا از خانه ى 

یرش ایی که می توانيد منتقل کنيد )به ميزان خالی شدن سينی نمونه خالی شد روى خانه هاى پذ

را  optionسمت راست صفحه ,گزینه  Extra pationليست کارى( تيک بزنيد و باالى قسمت 

به وسع   Extra pationرا انتجاب می کنيد پذیرش از    send to current trayانتجاب و گزینه  

 کنيدا  Runى نمونه ها صفحه )ليست کارى( منتقل شده و بعد از جایهذار

آن باید   IDکه حتما  اگر تعدادى بيمار با پذیرش تست اى یکسان داشتيد: بعد از پذیرش اولين بيمار  

یک آیکون وجود دارد که با کليک روى آن پنجره  IDکنار New entry یک عدد باشد در صفحه

یرش کنيد را انتجاب کنيد بعد می شود و شما تعداد بيمارى که می خواهيد بعد از این بيمار پذ  اى باز

 ين ترتيب پذیرش نمایيد اکردن بيمار اولی به تعدادى که خواستيد بيماران بعدى را به هم save از 

آماده بود (  20 -30اگر زمانی پذیرش تمام شده بود ولی تمام سرم اى شما کامل نبود )متال از 

سرم آن آماده است تيک زده و گزینه سرم اى آماده را داخل سينی بهذارید و روى خانه هایی که 
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option  را انتجاب و سی  گزینهRun  وRun select ارا انتجاب کنيد 

 Newاگر سرمی قبل از اینکه پذیرش شود از ابتدا رقت داده شده باشد در زمان پذیرش در صفحه 

entry  در قسمتExternal dilution  ميزان رقت را وارد کنيد تا جواب ن ایی در این عدد ضرب

در جواب دیده شود  hyperactivityباشدا توجه کنيد اگر عالمت  1شود ولی در حالت طبيعی باید 

 اتوماتيک انجام نمی شودا Rerunچون از رقت سازى خارجی استفاده شده 

صفحه استفاده نکنيد اگر از پرینت دستهاه براى هرگز براى ران کنترل و استاندارد از منوهاى این 

جوابدهی بيمار استفاده ميکنيد ب تر است نام و نام خانوادگی و اگر توضيحاتی براى دکتر الزم 

 وارد کنيدا New entryصفحه  ررا د Note ))است

 

 Profile :تعریف کردن 

 

 کليک newمی شود ا روى  باز پایيناز آیکون اى عملياتی را انتجاب کنيد پنجره ى  4گزینه 

را انتجاب کنيد ا  analyseکنيد در پنجره ى ظاهر شده اسث پرو فایل را وارد کنيد سی  گزینه 

یف شده موجص می شود شما باید تست ایی را انتجاب تعر all testتمام تست ایی که در صفحه 

 کنيد ا saveکنيد که روى سينی فعال باشد و سی  
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براى اضافه یا کث کردن تست از  Modifyکنيدا  eraseاگر الزم بود یک پروفایل حذف شود 

 پروفایلیا تزيير نام است ا

 

 BATCH :پذیرش 

شود این است که در اینجا تست به تست برنامه اجرا میدر  routinتفاوت این نو  پذیرش با حالت 

متال تمام کسانی که تست قند دارند تست قندشان اجرا می شودا ولی در حالت روتين مریض به 

 مریض پذیرش می شود یعنی تمام تست یک مریض اجرا ميوود و سی  مریض بعدى ا

بيمار شماره اولين  fromدر قسمت    یا آیکون مجتص به خودش را انتجاب کنيد  insert batchگزینه  

 runمورد نظر را انتجاب و بعد از جایهذارى کاپ ا  آخرین بيمار را وارد کنيد تست toو در قسمت 

 کنيد

 

 

ج ت دیدن جواب ا دو آیکون وجود دارد: 

1Displayin patients results - 
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٢Results per test - 

Displayin patients results 

از آیکون اى عملياتی کليک کنيد ا دو حالت براى دیدن جواب ا   11ب ا روى آیکون ج ت دیدن جوا

 بيمار به بيمار )گزارش هر بيمار از بيمار دیهر جدا شده ( -1وجود دارد: 

 تست دیهر جدا شده (تست به تست )گزارش هر تست از - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن به این صفحه منتقل نمی شود و تا  تا زمانی که تمام تست اى یک بيمار کامل نوده باشد جواب 

 زمانی که جوابی در صفحه نباشد روى صفحه عالمت ضربدر قرمز دیده ميوود ا

مواهده کنيد تا زمانی که اگر دستهاه در حال کار کردن باشد نتایب تست به تست را نمی توانيد 

 تمام جواب ا آماده شودا

زد در صفحه نتایب,ترتيب تست اى بيمار به  end workزمانی که تمام جواب ا آماده شد و دستهاه 

 currentترتيب بيرون آمدن از سينی ریکون نوشته می شود و براى اینکه به ترتيب موجود در 

tray  مرتب شود باید گزینهsort  صفحه را انتجاب کنيدادر پایين 
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 شده :در صفحه جواب ا و نتایب عالئمی براى هر بيمار آمده است که در زیر شرح داده 

1: XX3 sample position -  عددى است که شماره ى خانه ى سينی نمونه را موجص می کند از

 براى استاندارد و کنترل  2٦تا  1براى مریض اى روتين و اور ان  و از 52  تا 1

2ID : sample code - یا کد پذیرش بيمار را نوان می دهد 

3: surname -  پذیرش موجص شده باشد نوان می دهداطالعات شجصی بيمار را اگر زمان  

4: sample type -  , نو  پذیرش را که روتينSTD , CTRL , STAT د می کنخص  باشد مو 

 

: Results   تست ا براى بيماران مورد نظر به همراه نام تست و متدولو ى تست و رنب نرمال  جواب

 نوان داده شده است flagو هر گونه 

 ئثعال معانی  عالئث  معانی

 + باالتر از محدوده   ˜ وجود موکل در نمونه 

 = پایينتر از محدوده P اشتباه در پارامتر 

 I تجاوز کردهتست از محدوده   ISE  b حباب در 

  abs  dماکزیمث دلتا  ISE  D ناایداری الکترود 

 A از محدوده خارج شده ± نمونه ناپایدار  

  o از محدوده کيت خارج ˃ باالی منحنی کاليبراسيون

  ! فعاليت معکوس .. بعداز تکرار باالی منحنی 

  s کمبود سرم ˂ زیر منحنی کاليبراسيون 

 R کمبود ریجنت .. از تکرار  دبعزیر منحنی 

  r کمبود مایم رقيق ساز  ? محاسبه غير ممکن است 

  x اشتباه در فعاليت تست  T نتيجه پردازش غير ممکن 

  c تجاوز کرده   PROZONمقدارنو   E ه است دش   adjustجواب 

 

 هر کدام از این دستورات پایين صفحه مربوط به جواب اى بيمار, یک ردیف دستوراتی وجود دارد که 

 در زیر شرح داده شده : )از چپ به راست (
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: Print با کليک روى آن دو حالت انتجابی بوجود می آید 

 صفحه مواهده می شود پرینت ميهيردپرینت نرمال : به همان شکلی که در -1

دستور منظث کردن اطالعات به ترتيب موجود   Sort :پرینت براى هر بيمار به صورت جدا گانه    -2 

 در سينی

: Adjust  اگر زمانی جواب کنترل و مریض ا از ميانهين مورد نظر فاصله داشت براى اینکه دوباره

 کرار کنيث از این گزینه استفاده می شودات از تصحيح فاکتور نجواهيث مجددا آن ا را  بعد

 

زد در صفحه گزارشات تستی را که نياز به تصحيح فاکتور دارد را   end workبعد از اینکه دستهاه 

را وارد کنيد  bt adjustیادداشت کنيد سی  در منوى اصلی روى عالمت کليد کليک کنيد و رمز 

سوم ( رفته و تست مورد نظر را انتجاب  ن)آیکو current trayکنيد, به صفحه  enterو سی  

کليک کنيد و در قسمت فاکتور,فاکتور  standardکنيد سی  در پایين صفحه روى آیکون 

کنيد و از این   saveرا وارد کنيد و سی   }جواب قابل قبول( /)جواب دستهاه *فاکتور قدیث{(جدید

ر به بيمار ( را انتجاب کنيد و در اصفحه خارجشوید و وارد صفحه گزارشات شده و گزینه اول )بيم

را انتجاب کرده که شامل دو گزینه ى تزيير ضریب توسع فاکتور و توسع    adjustپایين صفحه گزینه  

 استاندارد

است ا شما تزيير با استاندارد را انتجاب کنيد سی  تمام جواب ایی که از این تست در صفحه وجود  

می نویسد که موجص شود جواب  flag [E]و در قسمت  ددارد را با فاکتور جدید محاسبه می کن

adjust شده است ا 

Archive data  بعد ازend work  زدن دستهاه وsort  کردن اگر نياز بهadjust  داشته باشد

داده و اگر نياز به پرینت جواب ا دارید حتما پرینت گرفته یا در دفتر کار وارد کنيد و سی   انجام

شود بعد از آرشيو اطالعات از  saveکليک کنيد تا اطالعات بيماران و کنترل  archiveروى گزینه 

گزارشات پا  می شود و اگر یادداشت نکرده باشيد باید در قسمت آرشيو بيماران پيهيرى  صفحه

 اطالعات موجود در صفحه را پا  می کند Delet result :کنيدا 

: Exit براى خارج شدن از صفحه 

 Results per testر 2
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زمانی که دستهاه در حالت جوابدهی است این صفحه را نمی توانيد ببينيد ا در این صفحه شما تست 

 ه قبل استابه تست جواب ا را می بينيد و عالمت اى موجود در این صفحه موابه صفح

time dataـ: Display real 

حه جواب ا به محض از آیکون عملياتی این صفحه باز می شودا در این صف 12با کليک روى گزینه 

 آماده شدن نوان داده می شود و هيچ ترتيبی ندارد و بسته به زمان خوانش تست , جواب ا آماده

وى صفحه نمایان ميوودا  ميوود ا اگر جوابی در صفحه نباشد عالمت ضربدر قرمز ر

 تمام موجصات مانند توضيحات قبلی است و شما در پایين صفحه آیکونی نداریدا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 reaction graph :نمودارهاى واکنش
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از آیکون اى عملياتی کليک کنيد این صفحه بعد از اتمام ران کارى باز ميوود ا    12روى آیکون

دیدن نمودار تست اى یک مریض روى فلو اى چپ و راست کليک کنيد و براى انتجاب یک  براى

کليک  skip to codeآیکون کنار  روى مریض دیهر روى فلو اى باال و پایين کليک کنيد ا اگر

بيمار نمودارهاى واکنش را ببينيدا محور افقی نمودار زمان و محور  IDکنيد ميتوانيد با توجه به 

 می باشدا absعمودى جذب نورى خوانش برحسب 

 تا قبل از آرشيو کردن می توانيد نمودارها را ببينيد بعد از آن صفحه خالی می شود ا

 

 اطالعات عمومى

 Analyzer utilitiesبرنامه هاى کاربردى -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از آیکون عملياتی پنجره روبرو باز می شود زمانی که دستهاه روشن می شود   ٩با کليک روى آیکون  

انجام شود و هر   Zeroing on waterباید دستور    Wash with waterاجرای دستور  پ  از اتمام  

 انجام zeroingدهد که  هوت ساعت یکبار نيز تکرار شود البته هر هوت ساعت دستهاه پيام می

را می دهد که  wash cuvettمی کنيد به طور اتومات پيام  shut downزمانی که دستهاه را  شودا

لول شستوو به سينی ریجنت را جلو می آورد تا چک کنيد که مح 40ظرف شماره  yesبا زدن کليد 
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در ساعاتی که دستهاه  ودميدهيد تا شستوو انجام ش   okميزان الزم دارد و بعد از چک کردن دستور  

را  wash cuvetteران کارى بيش از چند ساعت فاصله است ب تر است دستور 2روشن است و بين 

محلول مجصوص  انجام دهيد تا از کتيف شدن کووت ا به مرور زمان جلوگيرى شوداهفته اى یکبار با

Extra wash  دستورExtra wash  که احتياج به را انجام دهيد اگر دستهاه پيام دادExtra 

wash  سی ریجته و زمانی که  سی ٨0دارد حتما دستور اجرا شود )محلول مجصوص را در ظرف

دستور ظرف سينی ریجنت ا بهذارید و بعد از اتمام    3٩دستور را خواستيد اجرا کنيد در خانه شماره 

 را از سينی خارج کنيد و محلول اسيد واش را جاى گذارى کنيد(

: Diluter prime  اگر زمانی احساس کردید داخل سوزن فيبرین گرفته با اجراى این دستور آب

 فوار از سوزن ا عبور کرده و فيبرین را خارج می کند با

منوى سوم آیکون اى سروی  ,که هث از اینجا قابل دسترس است و هث در  check volumeگزینه 

 تمام ظرف اى ریجنت را سطح سنجی می کندا

: Volumes calibration  مو ود  وقتی بازو وارد کووت ميوود و صداى خوردن سوزن به ته کووت

است الزم است این دستور اجرا شود ا یک کان نمونه استاندارد خود دستهاه را در جایهاه شماره 

سی سی در خانه شماره یک سينی ریجنت بهذارید و   10نه و یک ظرف یک استاندارد سينی نمو

 کنيداسی  دستور را اجرا 

  بقيه دستورات مربوط به کار اپراتورى نمی شودا

 کاليبر مکانيکى-2

 

 

 

 

 

 

تنظيمات مکانيکی دستهاه بسيار کث الزم می شود ا هرگاه تنظيث یکی از بازوها در موقعيتوان به 

 از آیکون اى عملياتی کليک کرده و صفحه 10تنظيث روى آیکون هث بجورد براى 
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 فحه شامل سه قسمت : سمت چپ مربوط به تنظيمات بازوى بيوشيمی,روبرو باز می شود ا این ص

 و در سمت راست تنظيمات سيني ا است ا ISEوسع مربوط به بازوى 

يک کنيد وسی  روى کل Washing positionبراى تنظيث از سمت چپ شرو  کنيد روى گزینه 

توو می رود و خارج می  در پایين صفحه کليک کنيد بازوى بيوشيمی داخل حفره ى شس  testگزینه  

روى موقعيت مناسب گذاشته  Inc (+)و ـ( Dec(دقيقا وسع حفره نمی رفت با گزینه هاى  شود اگر

کنيد بازو روى تست کنيد که وسع حفره برود بعد از مطمئن شدن روى گزینه بعدى کليک  و حتما

 داشت متل مورد قبل بهيرید و اگر نياز به تنظيث testخانه نمونه می ایستد و سی   1موقعيت 

تنظيث کرده و حتما در آخر تست کنيد ب ترین حالت این است که در وسع تنظيث شود ا به ترتيب 

خانه ى شماره روى تمام گزینه ها کليک کرده و تنظيث کنيد ادر قسمت تنظيث ظرف اى ریجنت در 

براى تنظيث روى  سينی حتما ظرف کوچک و بزرن داشته باشيد تا بتوانيد تست انجام دهيد ا 4

کووت ب تر است که درپوش سبز رنگ بدنه که روى کووت ا ست را بردارید تا سينی واکنش را راحت  

 را به همين شکل تنظيث کنيدا ISEمواهده کنيد ا سی  بازوى 

 هر کدام کليک کنيد مانند موارد باال قابل تنظيث است براى تنظيث سينی روى

کليک ميکنيد تست بهيرید  Cuvette trayوقتی روی سینی  Cuvette trayتوجه: براى تنظيث 

شستوو وارد کووت شده و خارج می شود مراقب باشيد که پيستون هنهام باال و پایين   پيستون

تنظيث کنيد و سی    Inc (+)و    ـ(Dec(رفتن در کووت خث نوود و اگر خث می شود حتما با کليدهاى  

 کنيد تا مطمئن شوید موکلی نداردا تست

 

 

 

 

 

 

 

 

3analyzer setup - 
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را  set up analyzerکليک کنيد و سی  گزینه  utilityدر باالى آیکون اى عملياتی روى گزینه 

روبرو باز شودا این صفحه شامل چند قسمت است که با کليک روى اسث  انتجاب کنيد تا پنجره ى

 مورد نظر صفحه ى تنظيمات آن دردسترس استا

 Printerجوابدهی استفاده می کنيد در قسمتمستقيث براى اگر از پرینت دستهاه به طور 

header/ footer اکنيد می توانيد براى برگه ى جوابدهی سربرن و جاى م ر و امضا تنظيث 

و انتجاب گزینه  Barـcodeاگر از لوله هاى بارکد دار استفاده می کنيد با کليک روى گزینه  

present  روى و تيکon sample ا فعال کنيداستث بارکدى رمی توانيد سي 

 و تزيير اعداد  sample trayاگر الزم باشد تعداد خانه هاى نمونه و اور ان  را تزيير دهيد با انتجاب  

را   saveروتين )سبز(و اور ان )قرمز( این کار را انجام دهيد ا بعد از انجام تزييرات الزم گزینه 

د و باید صبر کنيد تا دستهاه ه باز نمی شواگر دستهاه در حالت کار باشد این صفح انتجاب کنيد

end work فعال کردن یک تست از ليست تست اى ذخيره شده به سينى ریجنت بزن 

از این تعداد تست شما  تست را با کاليبر و کنترل در حافظه نه دارد ولی 500دستهاه می تواند تا 

 جایهاه شودا ٨0آن ا یجنت تست ایی را می توانيد روى سينی فعال کنيد که مجمو  ظرف اى ر

 

 فعال کردن یک تست : 
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براى فعال کردن یک تست روى سينی روى آیکون دوم از آیکون اى عملياتی کليک کنيد پنجره 

 ااى موابه روبرو باز می شود

روى تست مورد نظر از پنجره سمت چپ صفحه کليک کنيد و با کليک روى آیکون سبز رنگ اولی 

روى آن کليک کنيدا دستهاه به  in trayت منتقل کنيد سی  در قسم in trayبه قسمت 

طوراتومات اولين جاى خالی را در نظر ميهيرد ولی شما می توانيد در هر خانه اى که جایهاه آن خالی  

 را قرار دهيد و حجث ظرفی را که می خواهيد انتجاب کنيدااست تست 

زرد رنگ اولی را  روى تست مورد نظر کليک کنيد و آیکون in trayبراى حذف یک تست از روى 

 منتقل شودا Avaiableبه in trayانتجاب کنيد تا تست از 

 را انتجاب کنيدا saveبعد از انجام تزييرات الزم گزینه 

 تعریف نوده بود باید تست جدید را تعریف کنيدا all testشما در صفحه اگر تست مورد نظر 

 

 تعریف تست جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکنيد enterرا وارد و  Bt paramرمز  کليک کنيد و passwordروى کليد  -1

  کليک کنيد و  new codeرا انتجاب کنيدا روى گزینه   all test))اولين آیکون از آیکون اى عملياتی

نو  تست را که محاسباتی یا بر  test typeقسمت  پنجره ى باز شده اسث تست را وارد کنيدا دردر 

ا تست مورد نظرتان با کدى که داده اید در  کنيد  saveاساس محلول است انتجاب کنيد و سی  

کليک کنيد  parameterصفحه موجود است روى آن کليک کنيد و در پایين صفحه روى گزینه 
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 باز می شود که شامل سه بجش استاپنجره اى 

اطالعات الزم را از روى بروشور تست یا از کارشناس دستهاه ت يه کرده و تک تک موارد را وارد  

 امی کنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Primary parameters - 

:Code  کد شناسایی تست در صفحهall test ن تعریف تست موجص شده و از اینجاکه زما 

 قابلتزيير نيستا

: Test methodology روش انجام تست که بر اساس کارخانه ى سازنده کيت موجص ميوود 

Method  روش تست را براساس کيت انتجاب کنيد(end point,kinetic,fiXed time)  معموال

 ااست روش تعریف شده ٩تست تجصصی نباشد یکی از سه مورد باال است ولی در کل  اگر

:Kind of proess  نو  کاليبر را انتجاب می کنيدا معموال اکتر تست اlinear  هستند مهر

IRON  وBIL.T  كهmuti point  روش داردا ٨کاليبر می شوند ا در کل 

: Filter    يلتر دارد که نزدیکترین فيلتر به پارامتر تست را انتجاب کنيدا فيلترعدد ف  10کال دستهاه 

 دوم براى رفم جواب اى کاذب می باشدا

: Reaction dinection  انتجاب کنيد که منحنی تست کاهوی یا افزایوی است اگر اطالعی

 ابهذارید nonندارید روى 

: Reagent را موجص کند اا پارامترهاى ریجنت روى این گزینه کليک کنيد ت 
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: Number of reagent ) تعداد محلول را موجص کنيد )تک محلوله است یا دو محلوله 

: Volume ul  اگر تست دو محلوله است روىreagent 1  کليک کنيد تا همرنگ زمينه شده و

مرنگ زمينه کليک کنيد تا ه  reagent 2حجث محلول اول را وارد کنيدا براى محلول دوم روى 

داشته  3اگر محلول ریجنت تست نياز به رقيق سازى یا محلول شماره  Concentrated :شود ا 

 اگزینه را فعال کنيد باشد این

 

: Sample  روى این گزینه کليک کنيد تا پارامترهاى نمونه را موجص کندا

: Name  اسث کامل تست را وارد کنيد تا زمان پرینت , اسث را تایپ کند ا  

Serum ul  : 

 مونه را وارد کنيداحجث ن

: Dilution 1- 1: pre dilution  به نسبتی که موجص می شود نمونه را قبل از انجام تست رقت

 دهد می

2- 1: dilution به نسبتی که موجص می کنيد نمونه هایی که باالتر از رنب است را 

 رقيق می کند

 می باشند ا serumپارامترهاى ادرار نيز موابه پارامترهاى 

: Times  امکان تنظيث زمان اى خوانش و انکوباسيون را فراهث می کند ا روى آن کليک کنيدا: 

Sample starter اى ریجنت را بازوى بيوشيمی و نمونه رااگر این گزینه فعال باشد محلول  

 بر ميدارد و اگر غير فعال باشد هر دو مورد را بازوى بيوشيمی برميداردا ISE بازوى

: Delay time يردگزمان الزم براى کامل شدن واکنش که در این زمان هيچ خوانوی صورت نمی 

 ازمان برحسب ثانيه می باشد ا

: Incubation time ول و سرم داخل کووت مجلوط شده و جذب نورى هث گرفته زمانی که محل

 میشود ولی در محاسبه در نظر گرفته نمی شود ا

: Reading time ثانيه یکبار خوانش انجام  10ا وارد کنيد ا دستهاه هر مدت زمان خوانش تست ر

 میدهد ا
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 روى بجش دوم کليک کنيد 

٢Check parameters  

 

: Reagent limit  ميزانmabs یا جذب نورى که براى محلول قابل قبول است را وارد کنيد ا 

: Curve acceptance %  کاليبر جدید با  نباشد و 100ضریب اصالح را موجص می کند که اگر

قدیث تفاوت زیاد داشته باشد کاليبر جدید را نمی پذیرد ا الزم است براى جلوگيرى از  کاليبر

 باشد ا 100ه روى محدودیت کاليبر هميو

: Test limit آخرین ميزانی که حد خوانش تست در محدوده خطی است را وارد کنيد ا 

: Final ABS  فقع براى تست اىfixed time , kinetic  فعال است و محدوده ىABS  سرم و

کاهوی را در زمان آخرین خوانش موجص می کند ااگر تست افزایوی باشد حد باال و اگر  محلول

 باشد حد پایين در نظر گرفته می شود ا

: Initial ABS  فقع براى تست اىfixed time , kinetic  فعال است و محدوده ىABS  سرم و

 خوانش موجص می کند ا را در زمان اولين محلول

: Max ABS delta   تعيين کننده باالترین حد تزيير یا اختالف جذب نورى احساس شده در مدت 

 اسيون ازمان انکوب
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: Check prozone  بيوترین تزييرات افزایوی یا کاهوی در جذب نورى در مقياسmabs   را

 نوان می دهد ا 

د ا روى بجش در سمت راست صفحه مقادیر رنب نرمال را وارد کني

 سوم کليک کنيد ا

 

 secondery parameterر 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Unit 1st واحد اندازه گيرى تست را وارد کنيد ا 

: Number of needlewash    تعداد دفعات شستشوی سوزن که معموال یکبار است مهر برای تست ای

 بار شستشو می تواند انجام دهد  ٩حساس که حداکثر تا 

:Number of cuvette wash کووت تعداد دفعات شستووى 

 

: Reagent blank نتجاب شما انجام می دهد ا ب تر است در حالت بالنک ریجنت را بسته به ا     

every day  اشدب 

: Instrumental facto    اگر عددى در این قسمت داده شود آنرا در جواب ن ایی ضرب می کندا: 

Shift  نمی   واب ن ایی جمم می کندا معموال عددى دادهاگر عددى در این قسمت داده شود آنرا با ج

 شود ا
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Decimals  باشد با   10تا  1باشد تا دو رقث اعوار اگر بين  1در حالت اتوماتيک باشد اگر جواب زیر

 يد که جوابشما انتجاب می کن  customعدد صحيح می دهد ا در حالت    10یک رقث اعوار و باالتر از  

 را انتجاب کنيد ا saveگزینهچند رقث اعوار دقت دارد ا سی  

توجه : براى کاليبر اوليه الزم نيست تمام اطالعات را داشته باشيد ا با داشتن اطالعات اوليه ى برگه 

بروشور می توان تست را کاليبر کرده و سی  پارامترهاى تکميلی را با توجه به تست کامل کردا به 

 ر است :به شکل زی albuminپارامترهاى یک کيت متل  طور متال

 albumin :تست 

 

BCG 

test 

methodology 

end point method 

linear 

kind of 

process 

54٦ filter 

increasing 

reaction 

direction 

ul300 1reagentŽ 

0 delay time 

300 
incubation 

time 

10 reading time 

g/dl unit serum 

1 
number of 

needle washes 

2 

number of 

cuvette 

washes 

inactive dynamic blank 

every run reagent blank 
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500 reagent limit 

100 
curve 

acceptance 

 serum 

alb name 

0,3 sample ul 

00,1 dilutionرpre 

 dilution 

00,2 dilution 

00,٦ test limit 

2000 maX abs delta 

active 

run 

hyperactiveرre 

inactive 

run 

pathologicalرre 

 normal range 

50,5/50,3 man 

50,5/50,3 woman 

50,5/50,3 child 

 

standard 

parameters for 

alb 

3٩3,0 reagent abs 

inac

tive 

dynamic 

blank 

0,10 factor 

00,1 minimum 
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10000 maXimum 

100 maX var 

inactive 

runرtimed 

re 

1 number 

 

  clinicalرا به جاى  relationگزینه  new codeمحاسباتی باشد در صفحه اگر تست 

 را محاسبه فرمول functionانتجاب کنيدا پنجره ى روبرو باز می شود با انتجاب کليد 

 را انتجاب کنيدا saveوارد کنيد ا گزینه  

 

 تعریف استاندارد

شماره ى خانه اى   posمت در قس همان تست را باز کرده و standardسی  صفحه ى 

قرمز رنگ   20تا  1را قرار دهيد انتجاب کنيد ااز خانه ى  را که می خواهيد کاليبراتور
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 سينی نمونه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف کنترل کنيد saveغلظت کاليبراتور را وارد کرده و  concدر قسمت 

کنترل شش در کل شما مجاز به تعریف  مربوط به کنترل تست را باز کنيداسی  صفحه 

 دامی باشي
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 pol . جایهاه مربوط به کنترل اى شرکتی و سه جایهاه مربوط به کنترل اى دستی متل

serum  پایين و متوسع داردا جایهاه قرارگرفتن کنترل ا در -کنترل اى شرکتی حد باال

 قرمز رنگ سينی نمونه است ا 2٦تا   20خانه هاى

الت نامبر کنترل مورد  lotدر قسمت  کليک کنيد سی  level 1  در ابتدا روى قسمت

وارد کنيد ا اگر دفعات بعدى الت نامبر کنترل تزيير کرد حتما در این قسمت  استفاده را

خانه   sample posتزيير دهيد تا در برنامه کنترل کيفی نمودارهاى مجزا داشته باشدا در  

ا براى کنترل نرمال   انتجاب کنيد  20-2٦کنترل را قرار دهيد از   اى را که می خواهيد کان 

حد متوسع و حد باال را به   - تعریف کنيد ا سی  حد پایين  22و کنترل ابنرمال  21اکترا 

کليک کنيد و اطالعات را مانند باال   level  2 یرد کنيد ا براى کنترل ابنرمال روترتيب وا

 را انتجاب کنيد ا saveوارد کنيد ا سی  گزینه 

ده شده ( و کاليبر و کنترل قسمت قبل توضيح دا  ی فعال کنيد)درسی  تست را روى سين

 کنيد 

 

 برنامه کنترل کيفى
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براى امکان استفاده از برنامه کنترل کيفی باید براى تمامی  

تست هاى روزانه در سومين ایکون از سمت 

براى هر تست در صفحه کنترل   CURRENT TRAY))چپ

Lot num  ،min,theoretical  وhigh تست تعریف براى

 نيث تا دستهاه توانایی رسث نموک

west gard   را بر اساس اطالعات باال داشته باشدا که معموال این اطالعات در هنهام نصب

 دستهاه داده ميوود ا  به

  پ  از انجام این مراحل چنانچه کنترل ا را در هوتمين ایکون از سمت چپ

programmed run (control)    هر روز پذیرش کرده وrun  ز آماده شدن کنيث و پ  ا

جواب کنترل ا را آرشيو کرده تا وارد قسمت    view result for sampleجواب ا در صفحه  

Quality control گرددا 

 EXternal programsوارد آیکون  Westqardحال براى بدست آوردن نمودارهاى 

 نتجاب نموده پ  از باز شدن برنامه دومينرا ا Quality controlشده اولين خع یعنی 

را انتجاب نموده حال صفحه اى باز ميوود   Data managementآیکون از سمت چپ 

 lotتست مورد نظر را انتجاب نموده در مقابل عبارت  Analysisکه باید در قسمت 

name , lot   کنترل مورد نظر را و در مقابلMethod  روش تست مورد نظر را انتجاب

را انتجاب کرده  Westgardدن آیکون کر searchکنيث پ  از  searchکرده و سی  

را براى ما رسث کند ا اگر چنانچه خواسته باشيث نمودار را در  Westgardتا نمودار 

را در سمت   Totalآیکون  Data managementتاریه معين رسث کند باید در صفحه 

 end date و start dateرا غير فعال و تاریه  All Dataکرده و آیکون  راست انتجاب 

کنيد و  searchرا موجص کنيد تاریه مورد نظر بر اساس تاریه ميالدى استا سی  

 کليک کنيد ا Westqardروى 
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 آرشيو بيماران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یدن جواب اى آرشيو شده د اگر هر روز در صفحه گزارشات جواب ا را آرشيو کنيد براى

 .کليک کنيد و آیکون سوم را انتجاب کنيد  EXternal programروى گزینه 

pationts archive    پنجره ى روبرو باز می شود ا کنار آیکونchoose date from 

 تاریجی که مد نظر است را انتجاب کنيددارد با انتجاب آن  قرار یک آیکون کوچک

کنيد ا تمام مریض اى آن روز را براى شما موجص می کند روى نوار  searchو سی  

تست اى پذیرش شده را نوان می دهد که  کليک کنيد صفحه اى باز می شود که    هر بيمار

 در اینجا نيز می توانيد پرینت برگه بيمار را بهيرید ا

و اسث و فاميل را می توانيد  IDکنيد گزینه  searchى خواستيد اگر با اطالعات دیهر 

 در صورتی که زمان پذیرش اطالعات را وارد کرده باشيدا انتجاب کنيد
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 populationبرنامه آمارى 

را انتجاب  populationکليک کنيد ا آیکون دوم  External programگزینه  روى

تست مورد نظر را انتجاب  select analysisکنيد پنجره ى روبرو باز می شود در آیکون 

 کنيد ا اطالعات آمارى تست مورد نظر را براى بيماران موجص می کند ا searchکنيد و 

 

 

 دستهاه error,warningليست 

 

عمليات اتوماتيکی دارد که قادر است در طول کار اگر سيستث عملکرد  BTافزار نرم 

 نامناسبی داشت یک پيام می دهد
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 سيستث به حالت آماده باش می رود تا موکل بر طرف شود او 

 دليل عمليات صحيح

روشن باشد  UPS مطمئن شوید که

چک کنيد اگر فيوزها   اکابل و فيوزها را

ند کارهاى زیر را دار احتياج به تعویض

 انجام دهيد

دستهاه را خاموش کنيد و دو شاخه - 1

وئيچ اصلی باالى س - 2را بکويد 

آورید وبا فيوز  به آرامی در فيوزها را 

 مناسب جاى گذارى کنيد

دستهاه ا قسمتی از دستهاه روشن 

 نميوود

را اجرا    diluter prime=دستور 

 کنيد 

=سوزن نمونه گيری را باز کرده و تميز 

 کنيد 

 فيبرین داخل سوزن رفته 

 نتایب اشتباه باشد المپ سوخته یا خراب شده

 کابل پاور وصل نيست-

 فيوز سوخته است-

  LED پمپ وکيوم خاموش است و 

 سبز روشن نيست 

 ظرف فاضالب پر شده است -

 تيوپ ای آبی و موکی متصل باشد  -

 دکمه روی پمپ را فوار دهيد  -

 آالرم از پمپ وکيوم 

ورا دستهاه را خاموش کنيد و با  ف

 سروی  کار تماس بهيرید 

 دود و بو ویا صدایی از دستهاه بياید
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نمونه ای از کان نيست یا کث ميباشد 

دوباره تست ها   RERUNیا دستور 

را تکرار کنيد بعد از گذاشتن نمونه ها 

 با استاندارد 

در جوابدهی حالت عادی و حالت  

و حالت  داور انسی و حالت استاندار

 کنترل نمونه ندارد 

 مقدرا ریجنت را چک کنيد  

سنسور مایم ریجنت را پيدا نميکند 

 دستور ریست بدهيد 

 ریجنت ندارد 

کنيد  و سرم   stand byدستهاه را 

فيزیولو ی را جاگذاری کنيد  وتست  

 کنيد   rerun را 

 سرم فيزیولو ی ندارد 

تا برنامه نمونه گيری را متوقف کنيد 

 وکل برطرف شودم

 گالن فاضالب خالی باشد

 ریست پمپ انجام شود 

 خطر کاهش فوار

گالن اب خالی است  یا پمپ ناقص 

 بارگيری شده 

 اب ندارد

محلول مجصوص را اماده و در خانه  

را  extra washگداشته و دستور 3٩

 اجرا کنيد 

  extra wash پيام 

نبودن سينی نمونه سينی را 

دستر ریست را   جایهذاری کنيد و

 انجام دهيد 

 موکل در ریست سينی نمونه 
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سينی در جا به جایی در موقعيت 

صحيح قرار نهرفته  چک کنيد که 

 ظرف ا خوب جا رفته باشد 

 موکل سينی ریست ریجنت 

یا گرفته باشد سوزن خث شده باشد 

 ابازو از تنظيث خارج شده باشد

 تنظيمات مکانيکيانجام دهيد 

دن بازو در حرکت موکل ریست کر

 افقی 

 impossible to resetپيام 

analyzer     کار اناالیزر را متوقف

ميکند اگر با ریست موکل برطرف 

 نوود  با سروی  کار تماس بهيرید 

 ریست اناالیزر غير ممکن است 

ادامه کارمتوقف ميوود و دستهاه را 

 ریست کنيد 

Synch 

زمانی که کارایی سيستث از مينيمث 

ود کمتر شود این پيام ظاهرميوود خ

ه پيدا و ممکن است نمونه گيری ادام

 نکند

 احتماال المپ سوخته یا خاموش باشد 

بجورد زمانی که در ریست به موکل 

این موکل ظاهر ميوود دوباره 

 ریست کنيد  

Error in optical group  
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 توجه: 

شود حتی اگر موکلی  دستهاه حتما هر شش ماه یکبار توسع سروی  کار  سروی 

 قطزات مصرفی مست لک شده و نياز به تعویض دارد ا نداشته باشد  چون به مرور زمان 


