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 : عنوان -1

  فيلم فتومتر SOPروش كار 
  : اقدامات وابسته -2
 .  دانستن نحوه كنترل كيفي دستگاه به شكلي كه از صحت و دقت كافي دستگاه جهت جواب دهي مطمئن بود-1-2
 .شودها و وسايلي كه در آنها تست و استاندارد و كنترل گذاشته مي آماده كردن لوله-2-2
   مطمئن بودن از آب مقطر-3-2
 : هدف -3

 هاي خون  بررسي الكتروليت-1-3
 : موارد كاربرد -4

  جهت كار در آزمايشگاه تشخيص طبي انسان -1-4
 : صالحيت و شايستگي كاربر -5

 .  از آنجايي كه اين دستگاه در بخش فني آزمايشگاه كاربرد دارد، اپراتور از نظر علمي و عملي بايد واجد صالحيت و شايستگي در بخش مربوطه باشد-1-5
 : نمونه -6

  سرم -1-6
 . نمونه سرم كه داخل فريزر بوده بايد كامالً مخلوط شود-2-6
 .گذارد نمونه سرم بعد از خون گيري و جدا شدن سرم بايد بالفاصله داخل بخچال يا فريزر قرار داده شود چون سرم در دماي آزمايشگاه روي آزمايش تاثير مي-3-6
  . نمونه سرم بايد هموليز باشد-4-6
 : هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازيتجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7

 هاي مورد نظر با آب مقطر براي انجام آزمايش  آماده سازي رقت-1-7
 ) اي، آب مقطر، پيپت، سمپلرلوله، جالوله( آماده سازي لوازم مورد نياز -2-7
  كنترل انجام آزمايش  استاندارد و سرم كنترل استاندارد نمودن دستگاه و-3-7
 ها ها، كنترل و نمونه به حرارت رساندن تمامي موارد كاربردي در انجام آزمايش از جمله استاندارد، سرم-4-7
 : نكات ايمني -8

 ها هاي اتوماتيك يا حداقل به كارگيري پوآر در هنگام آماده سازي رقت استفاده از پيپت-1-8
 ر استفاده از دستكش به هنگام كا-2-8
  اطمينان از باز نبودن شير گاز و پيچ كپسول دستگاه -3-8
 .  موقع نصب دستگاه روي سطح صاف قرار گيرد-4-8
 .  دستگاه بايد وصل باشدErth سيم -5-8
  ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد( مستندات  -9

  فرم شناسنامه دستگاه -1-9
 ليبر  فرم درخواست سرويس وكا-2-9
  فرم گزارش خرابي و سرويس دستگاه -3-9
  فرم تائيد عملكرد پس از خريد و نصب -4-9

 : كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10
  بررسي كپسول گاز -1-10
 )از نظر رنگ و طول( بررسي شعله گاز دستگاه -2-10
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  بررسي مكش دستگاه -3-10
 ار توسط سرم كنترل و استاندارد بررسي خوانش دستگاه در اول و حين ك-4-10

  :مراحل اجرايي كار -11
 .داريم ابتدا درپوش پالستيكي را برمي-1-11
 . كنيم ليوان مخصوص آب مقطر دستگاه را از تميز بودن بررسي كده و سپس با اب مقطر پرمي-2-11
خيلي دقت شود فاصله بين (كنيم تا شعله روشن شود  ثانيه يكبار روشن مي4 كنيم دگمه جرقه دستگاه را هر شير گاز سيلندر و اهرم سوخت دستگاه را باز مي-3-11

 )ها بيشتر شودجرقه
 .كنيمكنيم و از خوب بودن آن اطمينان كسب ميبررسي مي...... ، ارتفاع و )آبي بودن( شعله را از نظر رنگ -4-11
 . ريمگذا دقيقه دستگاه را به همين حالت و بدون آب مقطر روشن مي5 -5-11
بريم تا بدين وسيله سرعت حركت آب و قدرت مكش دستگاه را بررسي كرده باشيم و در صورت كند  آب مقطر را زير سوزن مكش چند بار به صورت مقطع مي-6-11

 . كنيمبودن حركت آب تمام مسيرها بايد با سيم مخصوص باز شود در ضمن فشار سنج دستگاه را نيز كنترل مي
 . كنيمكنيم و اگر حباب هوا داشت با پيپت آب مقطر چند بار به آن اضافه ميشود را از نظر حباب بررسي مي منتهي ميWaste شيلنگ آب كه به -7-11
 .گذاريم دقيقه دستگاه را با آب مقطر روشن مي5 -8-11
 ) سرمµ50+  آب مقطر ١٠cc(كنيم  براي سديم و پتاسيم رقيق مي١/٢٠٠ها را  نمونه-9-11

 .كنيم بار سر و ته مي10ها را با پارافيلم بسته و  نمونه-10-11
 باشد در ضمن اهرم تنظيم فيلتر نيز در جاي مخصوص خود مثالً براي خواندن سديم روي سديم، براي خواندن ¾ دستگاه روي Sensitivityكنيم پيچ  توجه مي-11-11

 .اشدقرار گرفته ب...... پتاسيم روي پتاسيم و 
صفر ) عقربه روي صفحه نمايش( فيلتر مناسب را انتخاب كرده به عنوان مثال فيلتر سديم يا پتاسيم را با اهرم مربوطه تعيين كرده سپس دستگاه را با اب مقطر -12-11
كنيم براي اطمينان ار كار  را روي عدد مورد نظر تنظيم مي دستگاهFineدهيم بعد لوله استاندارد را به دستگاه داده با پيچ كنيم اين كار را با پيچ بالنك انجام ميمي
دهد يا زنيم كه عدد مورد نظر را نشان ميدهيم و عقربه را ميبراي مطوئن شدن از تنظيم دستگاه لوله استاندارد ديگري را به دستگاه مي.  كنيمها را دابل تهيه ميلوله

يريم كه دستگاه تنظيم شده بعد از اطمينان از تنظيم دستگاه با استاندارد با سرم كنترل را به دستگاه داده تا از كاليبر گنه اگر عدد مورد نظر را نشان داده نتيجه مي
اي هاي بيمار را يكي يكي زير سوزن مكش قرار داده و عددهبودن دستگاه اطمينان حاصل كنيم در صورت مطابقت با محدوده جواب و اطمينان از كاليبر دستگاه نمونه

 .كنيمعقربه را خيلي با دقت براي هر بيمار ثبت مي
 .دهيمبه دستگاه مي) همراه با روشن بودن دستگاه و شعله( دقيقه آب مقطر خالي 5 بعد از اتمام دستگاه را بايد شستشو دهيم -13-11
 . دهيم با شعله و بدون آب مقطر كار كند سپس اجازه مي-14-11
 .بنديم ميOffرا بسته تا شعله خاموش شود و اهرم گاز دستگاه را بر روي ) سيلندر(ا شير گاز  دقيقه ابتد5 بعد از -15-11
16-11- Wasteبنيدم دستگاه را تخليه و بعد از خنك شدن دستگاه روپوش پالستيكي آن را مي. 
  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12

  نبودن آب مقطر -1-12
  خرابي دستگاه -2-12
  خطاهاي نمونه گيري از جمله رقت ناصحيح و هموليز -3-12
  كم بودن گاز در كپسول -4-12

 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13
 . تر محدوده نرمال بايد تكرار شود مقادير باالتر و پائين-1-13
  بررسي نتايج آزمايش با سوابق مريض در صورت عدم تطابق -2-13
  

 : عمراجع و مناب -14

  الزامات مربوط به مستند سازي آزمايشگاه مرجع سالمت -1-14


