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وﺳﻴﻠﻪﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻻزم
 کيت "کنترل اسپکتروفتومتر" ساخت شرکت مھسا ياران-

بالن ژوژهی  ٢٥ميلیليتری کالس A؛ فقط يک بار در آغاز استفاده از کيت

 فقطھنگام بررسی ماھانه: سمپلر  ٥٠٠ميکروليتر با CVکمتر از %١
  ٢عدد لولهی شيشهای کوچک
 ھنگام بررسی  ٣ماھانه:  ١٠عدد لولهی شيشهای کوچک
  ١عدد لولهی شيشهای ١٠٠*١٦
 سمپلر متغير  ١٠٠تا  ١٠٠٠ميکروليتربا CVکمتر از %١
 حدود ١ميلیليتر خون کامل )از خونھای  CBCآن روز استفاده شود(
 دماس نج جي وهای مي زان؛ فقط در ص ورت اس تفاده از دس تگاه ب رای انج ام آزمايشھ ایوابسته به دما

آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ
معرف )٣محلول واکنشدھنده(:
توجه!آمادهسازی اين معرف فقط يک بار و در شروع استفاده از کيت انجام میشود.
 محتوی ويال استوک معرف واکنش دھنده را به يک ب الن ژوژهی  ٢٥ميلیليت ری منتق لارزيابی فتومتر تجھيزات سنجش  -ص١از٤

کنيد .ويال خالی را دو بار با آب ديونيزه پر و درون بالن خالی کنيد.
 حجم بالن را با آب ديونيزه به  ٢٥ميلیليتر برسانيد و خوب ھم بزنيد. محلول آماده را به ظرف نگھ داری تي ره منتق ل کني د .روی ظ رف نگھ داری ن ام محل ول)معرف واکنشدھنده( ،شماره گروه کيت ،نام تھيهکننده و تاريخ تھيه را بنويسيد و آن را
در يخچ ال نگھ داری کني د.درون درب کي ت مح ل نگھ داری مع رف واکنشدھن ده را
بنويسيد.
معرف :١
درون  ١٠عدد لولهی شيشهای با رعايت نکتهھای زير به تريب جدولصفحهی بعد کار
شود:
 9برای افزودن حجمھا از يک سمپلر متغير  ١٠٠تا  ١٠٠٠ميکروليتر استفاده
شود.
 9برای اين که مرطوب کردن نوک سمپلر فقط يک بار در ابتدای ريختن
محلولھا انجام شود ،ترتيب ريختن معرفھا از حجم زياد به کم باشد؛ يعنی
ريختن معرف R1از لولهی  ١٠شروع شود و به ترتيب ... ،٩٠٠ ،١٠٠٠
ميکروليتر ريخته شود ،و برای معرف R2از لولهی  ١شروع شود.
 9پيش از ھر بار ريختن معرف ،نوک سمپلر با دستمال کاغذی تميز شود.

ارزيابی فتومتر تجھيزات سنجش  -ص٢از٤
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 (١ﺻﺤﺖ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﮏ

توجه!

چنانچه زمان ارزيابی سه ماھانه است ،برای انجام اين مرحله از  ODلولهی شمارهی
 ۵بررسی خطی بودن استفاده شود.

-

چنانچه ارزيابی  ٣ماھانه نيست؛  ۵٠٠ميکروليتر از محلول شماره  ١را به  ۵٠٠ميکروليتر از

محلول شماره  ٢بيفزاييد .جذب آن را در  ٣۴٠نانومتر در مقابل معرف  ٢بخوانيد.
نتيجهی پذيرفتنی:بين  ٠/٥٣١تا  .٠/٥٤١در دورهھای مختلف بررسی ،به تغيير جذب
دقت شود.

ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ارزيابی فتومتر تجھيزات سنجش  -ص٣از٤

 (١ﺧﻄﯽﺑﻮدن
از محلول ھای تھيه شده در باال از معرفھای  ١و  ٢استفاده شود.جذب لولهھا را در ٣۴٠

نانومتر در مقابل معرف  ٢بخوانيد .برای انجام محاسبهھای مربوط به خطیبودن و بررسی
نتيجهی پذيرفتنی از "حسابگر ارزيابی فتومتر تجھيزات سنجش" استفاده شود.
 (٢ﺻﺤﺖ ﻃﻮل ﻣﻮج
  ٥ميلیليتر محلول واکنشدھندهی آماده درون لولهی شيشهای  ١٠٠*١٦بريزيد.  ٢٠ميکروليتر خون کامل به بيفزاييد و خوب ھم بزنيد. محلول تھيه شده را در طول موجھای  ٥٥٠ ،٥٤٥ ،٥٤٠ ،٥٣٥ ،٥٢٥ ،٥٢٠و ٥٦٠نانومتر در مقابل آب ديونيزھبخوانيد.
توجه! برای ھر فيلتر جداگانه دستگاه را با آب ديونيزه صفر کنيد.
نتيجهی پذيرفتنی:بيشترين خوانش بايد در فيلتر  ٥٤٠باشد.
 (٣راﻧﺶ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﯼ
 دستگاه را با آب ديونيزه در  ٥٤٠نانومتر صفر کنيد. کووت را با محلول تھيه شده در مرحلهی  ٢تقريبا پر کنيد و دھانهی آن را ببنديد تامحلول بخار نشود.
 به مدت  ٣٠دقيقه ھر  ٥دقيقه يک بار کووت را بخوانيد )روی ھم ٧خوانده(. 9برای پيشگيری از آسيب به فتوسل دستگاه ،در فاصلهی بين خوانشھا کووت
را بيرون بياوريد و با گذاشتن کووت سياه رنگ مسير نور را ببنديد.
نتيجهی پذيرفتنی :حداکثر  ±٠/٠٠٥واحد تغيير در ساعت قابل قبول است .علت اصلی
رانش ،فرسودگی شديد منبع نور است.

ارزيابی فتومتر تجھيزات سنجش  -ص٤از٤

