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 Advia 2120iنگهداری دستگاه 

 نگهداری روزانه

 انجام گیرد.   system washنمونه فرآیند  400در پایان هر شیفت کاری و یا گذر از مرز 

System wash طریق منوی  ازUtility سپس Hydraulic Function تعداد دفعات را انتخاب دسترسی است قابل .

 را انتخاب نمایید.  Startنموده و سپس 

 

 نمونه ( 2000) ویا پس از هر  نگهداری هفتگی

 شستشوی فلوسل

از محلول  RBC/Baso/Retic Flowcellو برای شستشوی   EZ kleenاز محلول  Perox flow cellبرای شستشوی  

 استفاده کنید  Ezkleenاز  Flowcellاستفاده کنید. برای شستشوی همزمان هر دو  ٪25سفیدکننده خانگی با رقت 

FlowCell Wash طریق منوی  ازUtility سپس Hydraulic Function دسترسی است. پس از ورود به منو از  قابل

یکی را انتخاب کرده و سپس  Perox flowcell , RBC/Baso/Retic , Both Flowcellبین گزینه های شستشوی 

را انتخاب  startگرفته وگزینه  Open tubeو یا سفیدکننده رقیق شده را زیر پروب   Ezkleenلوله حاوی محلول 

ثانیه ( با شنیدن صدای بیپ و پایین آمدن  100کنید) صفحه مکش نمونه را فشار ندهید.( پس از اتمام مکش )حدود 

              بر دارید.  را بلوک شستشوی پروب  لوله 

    

 UFCو مسیر مکش نمونه در   Shera valve مسیر شستشوی

 را آماده کنید .٪ 25ر محلول سفید کننده خانگی ) وایتکس ( رقیق شده میلی لیت 15حدود 

را انتخاب کنید . در  Syringe Pumpرا انتخاب کنید . در سمت چپ گزینه   Exerciserگزینه   Utilityدر منوی -1

را باز و بسته نمایید. با کلیک بر روی شکل دریچه ها می توان آنها را باز یا  UFCاین صفحه می توانید دریچه های داخل 

بسته نمود . اگر مجرای داخل شکل دایره در راستای مجرای بیرونی باشد دریچه باز و اگر بر آن عمود باشد دریچه بسته 

 است. شماره و نام هر دریچه در زیر آن نوشته شده است.
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 کلیک کنید تا بسته شود. V72در سمت چپ کلیک کنید. بر روی دریچه   Valvesبر روی دکمه  -2

 کلیک کنید تا باز شوند . V74 و   V1, V47بر روی دریچه های  -3

میلی لیتر از آن مکش  5نگه دارید تا حدود  Open Tube ظرف حاوی محلول سفیدکننده رقیق شده را در زیر پروب  -4

 شود.

 یتر آب مقطر تکرار کنید .میلی ل 5را با  4مرحله  -5

نیز بسته  V73را باز کنید . مطمئن باشید که دریچه  V72کلیک کرده و آن را ببندید . دریچه  V 74بر روی دریچه   -6

 است. 

 را تکرار کنید .  5و  4مراحل -7

 کلیک کرده و آن را باز کنید .   V73کلیک کنید و آنها را ببندید . بر روی  V72و  V74بر وی دریچه های  -8

 را تکرار کنید .  5و    4 مراحل  -9

 خارج شوید .  Exerciserاز منوی   Analyzer tabرا ببندید . با انتخاب گزینه  V1 , V47 , V73دریچه های  -10
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 Shear Valveشستشوی 

باید قبل از کالیبراسیون دستگاه صورت گیرد . در مراکزی که حجم باالی نمونه با دستگاه    Shear valve شستشوی 

در فواصل  Shear valveآنالیز می شود و یا نمونه ها ویسکوزیته باال مانند  نمونه های غیر تازه استفاده میشود  باید 

 باشد. standbyر حالت زمانی کمتری شستشو شود. دستگاه در هنگام انجلم فرآیند شستشو باید د

قرار دهید تا از ریختن مایعات  Shear valveچند دستمال جاذب در زیر  -1

 بر روی دستگاه جلوگیری شود.

( را در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید تا باز 1پیچ نگهدارنده ) -2

 ( را خارج نمایید.2سپس فنر نگهدارنده)شود .

را با یک دست نگه داشته و  Shear valve( 3برای خارج کردن روتور ) -3

با دست دیگر روتور را بچرخانید تا با کشیدن مستقیم به سمت بیرون خارج 

 گردد.

آنرا به آرامی بچرخانید تا  Shear valveبرای خارج کردن صفحه بیرونی  -4

 شل شود آنگاه به سمت بیرون کشیده و خارج کنید .

 ثابت می باشد. Shear valveصفحه پشتی 

به هیچ عنوان از نیروی زیاد برای جداسازی  Shear valveبرای محافظت از 

قطعات استفاده نکنید . از اجسام تیز مانند آچار برای جداسازی صفحات 

استفاده نکنید .اگر جداسازی به سختی انجام گرفت از جریان آب گرم برای 

خیساندن و تسهیل در جداسازی استفاده کنید . از طریق دو حفره جلوی 

Shear valve د مقداری آب گرم به داخل می توانیShear valve  تزریق

 کنید تا جداسازی صفحات راحت تر انجام گیرد . 

 ار داده و سپس با آب شستشو دهید قر ٪ 25صفحات را به مدت ده دقیقه در محلول سفید کننده خانگی )وایتکس (  -5

استفاده  Shear valveل برای نظافت صفحه پشتی متصل به دستگاه را با یک ظرف آب شستشو دهید . هرگز از دستما

 باقی بمانند. Shear valveنکنید چون الیاف آن ممکن است روی 

برای جمع آوری مجدد قطعات به هیچ وجه آنها را با دستمال و  -6

یا گاز خشک نکنید تنها مایعات اضافی را با تکان دادن خارج کنید. 

ای که خط سیاه  به گونه صفحه جلویی را بر روی محور قرار داده 

قرار گیرد.  Aروی آن بر روی خط سیاه صفحه پشتی در کنار حرف 
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 قرار می گیرد. 5و حلقه بزرگتر در ساعت  11و  9حلقه های کوچک آن در ساعت های 

 ( قرار گیرد . 2( آن در حفره صفحه جلویی )2روتور را به گونه های قرار دهید که زایده ) -7

 ( آن را با دست سفت کنید . 4ر قرار داده و پیچ )( را در روی محو3فنر ) -8

 با دادن نمونه کنترل از عملکرد دستگاه اطمینان حاصل کنید. -9

 

 VSCشستشوی مسیر 

 را آماده کنید .٪ 25میلی لیتر محلول سفید کننده خانگی ) وایتکس ( رقیق شده  15حدود  -1

را انتخاب کنید  Syringe Pumpرا انتخاب کنید . در سمت چپ گزینه   Exerciserگزینه   Utilityدر منوی  -2

را باز و بسته نمایید. با کلیک بر روی شکل دریچه ها می  UFC. در این صفحه می توانید دریچه های داخل 

گر بر توان آنها را باز یا بسته نمود . اگر مجرای داخل شکل دایره در راستای مجرای بیرونی باشد دریچه باز و ا

 آن عمود باشد دریچه بسته است. شماره و نام هر دریچه در زیر آن نوشته شده است.

یک تیوب وصل کنید و آن را در ظرف وایتکس رقیق شده  UFCباالی   ventبه چهارمین مسیر از سمت راست  -3

 قرار دهید 

 را باز کنید  V21و V22دریچه های  -4

 مکیده شود .میلی لیتر محلول  15از مکش محلول وایتکس مطمئن شوید و اجازه دهید  -5

 میلی لیتر آب مقطر وارد کنید  5از همین مسیر حداقل  -6

 

 peroxidase wasteشستشوی مسیر 

 را آماده کنید .٪ 25میلی لیتر محلول سفید کننده خانگی ) وایتکس ( رقیق شده  15حدود  -1

را انتخاب کنید  Syringe Pumpرا انتخاب کنید . در سمت چپ گزینه   Exerciserگزینه   Utilityدر منوی  -2

را باز و بسته نمایید. با کلیک بر روی شکل دریچه ها می  UFC. در این صفحه می توانید دریچه های داخل 

توان آنها را باز یا بسته نمود . اگر مجرای داخل شکل دایره در راستای مجرای بیرونی باشد دریچه باز و اگر بر 

 آن عمود باشد دریچه بسته است. شماره و نام هر دریچه در زیر آن نوشته شده است.

یک تیوب وصل کنید و آن را در ظرف وایتکس  (ufcر پروکسیداز )قطعه مشکی روی باالی چمب  ventمسیر به  -3

 رقیق شده قرار دهید 

 را باز کنید. V7و  V5دریچه های  -4

 میلی لیتر محلول مکیده شود . 15از مکش محلول وایتکس مطمئن شوید و اجازه دهید  -5

 میلی لیتر آب مقطر وارد کنید  5از همین مسیر حداقل  -6
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 نمونه ( 16000) و یا پس از هر  نگهداری دو ماهه 

 نظافت محفظه پروکسیداز

دستگاه است . برای نظافت آن درپوش آن را به آرامی به  UFCمحفظه پروکسیداز قطعهای مشکی رنگ و برجسته بر روی 

م نازک و مستقیم نیز حفره سمت باال برداشته و داخل محفظه را با سوآپ آغشته به الکل تمیز می کنیم . به وسیله یک سی

 درپوش را به آرامی تمیز میکنیم. 
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 ماهه 6نگهداری 

 نظافت فیلتر هوا

 فیلتر هوا در پشت دستگاه وجود دارد  . با کشیدن آن به سمت راست آن را از قاب خود خارج کنید. -1

 

 بگیرید.به وسیله کوبیدن آرام بر روی یک سطح و یا جارو برقی غبار روی فیلتر را  -2

 هر دو سطح فیلتر را با فشار آب بشویید.-3

 اگر آلودگی روی فیلتر پاک نشد آن را در یک ظرف حاوی آب گرم و مقداری شوینده مالیم غوطه ور کنید. -4

 فیلتر را با آب بشویید و آبکشی نمایید و اجازه دهید در معرض هوا خشک شود. -5

 ی خود در پشت دستگاه قرار دهید. پس از خشک شدن کامل فیلتر آن را در جا-6

 


