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  Gilsonروش بكار گيري سمپلر :     موضوع 

 :  مشخصات١- 
   سمپلر گيلسون هشت كاناله:مدل 

Pipet man ultra multichannel 
 Gilson: شركت سازنده 

 :شركت فروشنده 
 :آدرس شركت وتلفن 

 
 : اقدامات وابسته -٢ 

  مطالعه بروشور دستگاه-
  مطالعه روش كنترل كيفي سمپلر-
 
 : كاربرد -٣

مثل آزمايشات آنزيمي  .  تايي به باال در آنها استفاده مي شود طراحي شده است96براي استفاده در آزمايشاتي كه از ميكرو پليتهاي 
 ...مطالعات مولكولي و 

 
 : صالحيت و شايستگي كاربر -۴

زير نظر كاردان يا .(ور سمپلر در كارهاي محوله برآيد  بايستي حداقل تكنسين آزمايشگاه باشد كه از عهده مطالعه و بروشSOPكاربر اين 
 )كارشناس آزمايشگاه 

 :نوع نمونه 
 محلولها و مايعات مورد استفاده در آزمايشگاه

 
 :مواد و لوازم مورد نياز 

 سر سمپلر  -
 راك سر سمپلر  -
 )براي ريختن محلول مورد نظر در آن (ظرفهاي قايقي شكل  -

 :روش بكارگيري 
در انتهاي دسته سمپلر بسمت باالي پيپت  )  (Thumb wheel  را كه قابل چرخشي بودن و تنظيم شدن را دارد ابتدا قسمتي-

 را بسمت پايين فشار  Thumb wheel "و مجددا. سپس مقدار دلخواه را تنظيم كنيد – خارج شود  lockتا از حالت .فشار دهيد 
 .  را دارد ٣٠٠ تا  ٢٠اين سمپلر قابليت تنظيم از مقدار . شود دهيد تا قفل شود و در هنگام  كار از تنظيم خارج ن

 .  كاليبره نشده است ٣٠٠-٢٠اين دستگاه براي مقادير باالتر يا پايين تر از 
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 . سر سمپلر ها را به تعداد مورد نياز در راكهاي سر سمپلر قراردهيد  -
 . محلول  مورد استفاده را در ظرف قايقي بريزيد  -
 

 :د در هنگام استفاده ا زپي پت رعايت شود نكاتي كه باي
تا از كشيدن حباب هوا جلوگيري .دقت شود كه به هنگام كشيدن مايعات به شاسي سمپلر به صورت يكنواخت فشار وارد شود-1

 .شود 
 . ميليمتر در مايع فرو رود 4 الي 2 نوك سر سمپلر حدود -2
 .عوض كنيد"ما سر سمپلر ها را موقع كشيدن يك محلول متفاوت حت-3
  )pre rinse.( بنابراين يكبار پر وخالي كنيد. سر سمپلر ها بايد با محلولي كه ميخواهيد كار كنيد يكبار آغشته شود -4
 . ها به محلول و مايعات آغشته شود Tip holder هرگز نبايد -5
 . كنيد  pre rinse اگر دماي مايعي كه با آن كار مي كنيد با دماي اتاق متفاوت باشد چندين بار -6
 . هرگز اسيدها و ديگر مواد خورنده را با اين پيپت نكشيد-7
 . درجه سانتيگراد در نظر گرفته شده است 40 تا 4 پي پت براي استفاده در دماي -8
 . درجه سانتيگراد را با اين دستگاه نكشيد 70 يا باالتر از 4مايعات پايين تر از -9
 

 :اصول نگهداري از سمپلر 
 نرم كردن قسمت پيستون -براي تعويض قطعات.از دفترچه راهنما استفاده كنيد "اي تميز كردن واتو كالو كردن سمپلر حتمابر -

 .  از دفترچه راهنما استفاده كنيد " كاليبره كردن پي پت حتما–تعويض باتري ) روغن كاري (
 

  ) :leak test(تست سمپلر از لحاظ نشت كردن 
در صورتي كه اين .  اجراي هر گونه اصول نگهداري مثل تميز كردن يا تعويض قطعات اين تست بايستي انجام شود بعد از اتو كالو يا-

 . ها و دوباره اين تست انجام شود  tip holder يا  o-ring"مثال. تست مثبت باشد بايستي قسمت ناقص را عوض كرد 
 
  
 
 :مراحل انجام تست  -
 . مقطر پر مي كنيم سر سمپلرها را از آب -
 . ثانيه صبر ميكنيم 20پي پت را به صورت عمودي نگه ميداريم و  -
 .اگر قطره اي آب بر روي سر سمپلرها جمع شده بود نشتي وجود دارد  -
اگر پايين رفت . سطح آب بايد ثابت بماند . اگر آب روي سر سمپلر ها جمع نشده بود سرسمپلرها را زير سطح آب فرو ميكنيم  -

 .هم نشتي وجود دارد باز 
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 :عالئم هشدار دهنده 
 :پي پت نشتي دارد-
 .  ها يا خرابي واشر است كه در اينصورت بايد قطعات خراب شده را عوض كرد  Tip holderتغيير شكل :علت  -
 
 :پي پت آسپيره نمي كند  -
 تغيير شكل يا –)  connecting nut(شل شدن قسمت اتصال دهنده دسته به سر – ها tip holder–خرابي واشر :علت -

يا علت را بر طرف . كه در اينصورت بايستي هر كدام از قسمتهاي خراب را تعويض كرد .  نصب غلط قطعات –پوسيدگي پيستون 
 . كرد 

 
 :غيژغيژ كردن و صدا دار بودن سمپلر  -
 .پيستون احتياج به روغن كاري دارد :علت  -

 
 
 :پي پت دقت ندارد  -
 تكنيك نامناسب -. سمپلر بعد از تنظيم حجم قفل نشده است - كه بايد آنرا محكم كنيم connecting nutشل شدن : علت  -

 خرابي واشر - ها كه بايد تعويض شوند   tip holder خرابي –.  تغيير شكل و خرابي پيستون كه بايستي تعويض شود –اپراتور 
 .كه اين هم بايد تعويض شود 

 
 :ر نمي گيرند سر سمپلرها درست سر جاي خود قرا-
 tip ejector تنظيم اشتباه قسمت – ها كه بايستي تعويض شوند  tip holder تغير شكل –كيفيت نامناسب سر سمپلرها : علت -
 .كه بايستي آنرا تنظيم كنيم ) قسمتي كه باعث جدا شدن سر سمپلرها ميشود (
 
 : روشن نميشود LCDصفحه نمايش  -
 . خليه شده است كه بايستي آنرا تعويض كرد پي پت روشن نيست يا باتري ت:علت  -
 

ERROR ها : 
١ - Recall flashing يا   Error ١ on display  :  
 ) adjusting tool (يا زمانيكه اپراتور ابزار تنظيم كننده . بوده است تعويض شده است  unlockزماني كه سمپلر در حالت :  علت -

 .ر ميبرد حجم روي حجم صحيح و كاليبره شده تنظيم نشده است را بعد از تعيين ضريب كاليبراسيون بكا
٢- Error مشكالت تنظيمي وجود دارد  :  ٢. 
٣ -  Error مشكالت الكترونيكي وجود دارد  : ٣. 
  


