
 

 در آب مقطرفسفاتاز آلکاالین  آلودگی برای بررسی  Water Testنحوه انجام 

 (و سوبسترا موجود در ظرف دستگاه دمای محیط باشد دستگاه به دما رسیده باشدتست )قبل از انجام 

 .بر روی دسکتاپ دبل کلیک کنید Diagnosticsبرای این کار روی آیکون  -1

 .کلیک کنید Condensed Run Programروی دکمه  Instrument initializationپس از کامل شدن  -2

 .را بزنید RUNکلیک کنید و سپس  Home All Motorsروی گزینه  بر -3

 کلیک کنید. Load Programنمایش داده شد بر روی  Homing Completedزمانیکه که  -4

 و در ادامه پروب سوبسترا را در ظرف خالی قرار دهید. را بزنید RUNکلیک کنید و سپس  Substrate Primeبر روی  -5

کلیک کنید و پس از خارج شدن حباب های هوا موجود در مسیر تیوب سوبسترا بر روی  Press to Primeبر روی دکمه  -6

 کلیک کنید و پروب سوبسترا را در جایگاه خود قرار دهید. Press to stop primingدکمه 

 .دیرا بزن RUNسپس کلیک کنید و  Watertestگزینه بر روی کلیک کنید و  Load Programبر روی  -7

 Pipette 50µL of water into the first of two reaction Tubesو مشاهده  Initializingپس از کامل شدن  -8

 قرار دهید. Shuttleدر موقعیت  مصرفی دستگاه آب مقطر 50µL حاوی Reaction Tubeیک عدد 
 

 
 تیدر موقعخالی  Reaction Tubeیک  Load tubeپس از مشاهده  را بزنید و  Load tube in shuttleدکمه  -9

Shuttle دکمه و سپس  دیقرار دهLoad tube in shuttle  د. پس از انجام مراحل تست ، جواب پرینت می شود.یرا بزن 

 " نکات کلیدی" 

 .دیتست را تکرار کن و را بررسی کنید سوبسترا و دمای لومینومترباشد مسیر  200کمتر از  Substrate Only CPSاگر عدد *

 نیآلکاالبه   Reaction Tubeباشد ، آلودگی ظرف و پمپ سوبسترا و یا  1100بیشتر از  Substrate Only CPSاگر عدد *

 ظرف سوبسترا را انجام دهید. Decontaminate ، اگر نتیجه مشابه بود برای اطمینان تست را تکرار کنید وجود دارد و فسفاتاز

 در ابتدا اختالف داشته باشد Substrate Only CPSواحد با عدد  200از  شتریب Source Water Only CPSاگر عدد *

 .انجام دهید دیبا آب مقطر جد تست را فسفاتاز وجود دارد و نیآب مقطر به آلکاال یآلودگ مشابه بود جهینتاگر دیتست را تکرار کن


