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   ماريبنروش كاردستگاه  دستورالعمل :عنوان -1

 
 :اقدامات وابسته  -2

 . و يا منظور نظر مي باشد كه درآن ها تست ها گذاشته شده است و وسايليآماده كردن لوله ها -2-1
 . د اينكه حساسيت اين نوسات در تست مورد نظر چه تاثيري دار دانستن مشخصات و تغييرات و نوسانات حداقل دستگاه و-2-2
 

 :  هدف -3

 هاي منظورهايجاد واكنش   درجه و37 در ها و وسايل مورد نظر، ريجنت موادبه حرارت رسيدن
 

 : موارد كاربرد -4

 جهت كار درآزمايشگاه
 

 : صالحيت و شايستگي كاربر -5

ت صالحيت و شايستگي در  با توجه به اينكه اين دستگاه در بخش هاي فني آزمايشگاه كاربرد دارد، لذا اپراتوري آن منوط به رعاي-5-1
 .بخش مربوطه مي باشد و اپراتور بايد واجد صالحيت در آن بخش باشد

 
 : نمونه -6

 .ميكس شوند و قبل از قرار گرفتن در بن ماري بعد از ريختن محلول ها "لوله ها كامال -6-1
 . لوله ها به صورت كامالً عمودي و در جالوله اي قرار گيرند-6-2
 .تيب شماره قرار گيرندلوله ها به تر -6-3
 

 :هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7

 . جالوله اي موجود در بن ماري كنترل شود-7-1
 . آب مقطر موجود در بن ماري به اندازه كافي ريخته شود-7-2
 . ترمومتر دستگاه و يا ترمومتر جانبي كنترل شود-7-3
 

 :  نكات ايمني -8

 .استفاده از دستكش حين كار -8-1
 . آب مقطر دستگاه كامالً چك و سپس دستگاه روشن شود-8-2
 . مراقب باشيد هنگام قراردادن وسيله مورد نظر در دستگاه آب روي دست و يا بدنتان نريزد-8-3
 . مراقب باشيد آب موجود در دستگاه روي وسيله و يا داخل محلولتان نريزد-8-4
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 .د آب به داخل پريز و يا بدنه خارجي دستگاه ريزش نكند مراقب باشي-8-5
   ): و شناسايي عملكرد، نگهداريسوابق مورد نياز جهت رديابي(  مستندات  -9

 فرم ثبت دما -1-9
   دستگاهفرم شناسنامه  -2-9
 فرم درخواست سرويس وكاليبر   -3-9
  سرويس دستگاه خرابي وفرم گزارش -4-9
  فرم تاييد عملكرد پس از خريد و نصب-5-9
  

 : كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار-10

 .استفاده از چارت دما -10-1
 . به غير از دماسنج دستگاهياستفاده از دماسنج -10-2
 توجه به حجم آب مقطر موجود در دستگاه كه بايد معادل بروشور ريخته شود تا ترمومتر وترموستات دستگاه عمل نمايد و -10-3

 .تغييرات دمايي در آن به حداقل برسد
 . توجه به سطح آب مقطر و سطح وسيله مورد نظر و كنترل عدم ريزش آب به داخل وسيله-10-4

 
  : مراحل اجرايي كار-11

يك سيم در پشت آن كه به برق . شودداراي يك درب است است كه باز و بسته مي.  دستگاه چهار گوشي است37˚ماري يا دستگاه بن
يك درجه گرما روي قسمت جلويي آن قرار دارد كه گرماي . ريزيم تا جايي كه عالمت داردماري مقداري آب ميدر بن. شودوصل مي

ماري را نشان در قسمت جلوئي آن يك دماسنج است كه مقدار آب بن. ماري نبايد باال يا پائين باشددرجه بن. كندگاه را تنظيم ميدست
ماري زياد باز اگر درب بن.  باشد37˚بهتر است كه ما يك دماسنج هم داخل آب دستگاه قرار دهيد و آن را هر روز چك كنيد كه . دهدمي

 . دهد و باالتر را نشان مي38˚رود در اين صورت دماسنج براثر كم بودن آب دستگاه درجه آن باال مي. شودير ميبماند آب آن تبخ
 . استفاده كنيدPT , PTTشيمي و بعضي آزمايشات هماتولوژي و ماري براي آزمايش بيواز دستگاه بن
 . خوبي شستشو دهيدبار ته آن را خالي كنيد و بههر هفته يك

 . هاي دستگاه را چك كنيد كه خراب نباشندجدماسن
 .     احتياطي و دقت نكردن كار با اين دستگاه درصد اشتباه در جواب آزمايشات باال نرودبايد دقت داشت كه در اثر بي

 
 :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش-12

  نبودن آب مقطر در دستگاه-12-1
  خرابي دستگاه-12-2
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 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( ير  تفس-13

  ريزش آب مقطر دستگاه به داخل آزمايش مورد نظر-13-1
  هرگونه اختالل در آزمايش و يا زمان انكوباسيون-13-2
  نوسانات شديد دمايي در هنگام انكوباسيون-13-3
  خرابي دستگاه از جمله رفتن برق-13-4
 

 :مراجع و منابع -14

  دستگاه بروشور-1-14
 
 
 

 
 


