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 :موضوع 
 روش اجرايي بكارگيري اليزا  ريدر

 :عنوان
   دستگاه اليزا ريدر

 :مدل و مشخصات 
  Elisa Reader statfaxاليزا ريدر : نام دستگاه-
 ٣٢٠٠:  مدل -
 aware ness :شركت سازنده-

 پارسيان آز طب : شركت فروشنده -
 تهران: آدرس شركت -
 : تلفن -
 : فاكس -
 : نام مهندسين رابط -
 :قدامات وابسته ا

  مطالعه بروشورها و اطالع از نحوه   تهبه ريجنتها-
 :هدف 

   با صحت و دقت قابل قبول و درمدت زمان معين و تعريف شدهTSH-PKU- G۶PD انجام آزمايشات-
 :موارد كاربرد 

 آزمايشات غربالگري نوزادان به اين دستورالعمل اجرايي در آزمايشگاه مركزي معاونت سالت در بخش غربالگري نوزادان جهت انجام
 .روش دستگاهي كاربرد دارد
 : صالحيت و شايستگي كاربر

 .: بايد شايستگيهاي زير را داشته باشد sopكاربر اين  -
 كاردان علوم آزمايشگاهي:حداقل تحصيالت  -
  و نخوه نگهداري آنها آزمايش اليزا و آشنايي با معرفها و كيتها500گذراندن حداقل يك دوره دو روزه و انجام حداقل  -
 آشنايي به عملكرد كيتهاي مربوط به اليزا رايج در آزمايشگاه -
 آشنايي به سيستم مديريت كيفيت جهت بكارگيري فرمها و مستندات اين بخش  -

 
 :نمونه 

 گاتريهاي آغشته به خون نوزادان و نمونه سرم
 :شرايط نمونه

حداقل حجم نمونه .طبق بروشور كيت را داشته باشد...  و  lipimic و  ictricحاظ نمونه بايستي فاقد هموليز باشد وشرايط ظاهري از ل -
 . نيز بايستي رعايت شود

 .در مورد گاتريها هم بايد تمام شرايط نمونه گيري بر طبق دستورالعمل داشته باشد  -
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  :مواد لوازم آماده سازي قبل از انجام آزمايش–تجهيزات 
  بيان شده دستگاه اليزا ريدر با مشخصات -
  دستگاه واشر اليزا -
  آب مقطرگيري-
  انواع كيتهاي مصرفي-
  ليست اسامي بيماران -
  دستمال خشك كن-
  پانچر -
  سمپلر -
  دستگاه پرينتر متصل به دستگاه-
  كاغذ پرينتر-
  سانتريفوژ-
  بن ماري-
  برچسب-

 :اقدامات اوليه و آماده سازي
   بيمارانwork list تهيه -
 .)در صورت استفاده از گاتري بايستي گاتريها را درميكروپليتها  پانچ كرد(نتريفوژكردن نمونه ها و جدا سازي سرمها  سا-
  انتقال سرمها به ميكروپليتها-

  :روش كاربا دستگاه بعد از آماده سازي ميكرو پليتها
 . واقع در پشت دستگاه روشن ميكنيمpower دستگاه را با دكمه -
 .رينتر را هم روشن ميكنيم  همزمان پ-
در اين آزمايشگاه با توجه به نوع آزمايش .(مورد نظر را انتخاب كنيمMODE  به محض روشن كردن دستگاه از ما مي خواهد كه -
 .) استفاده ميكنيم  MODE PGMاز
 . را انتخاب ميكنيم noت  را انتخاب ميكنيم ودر غير اين صورyes استفاده ميكنيم  blank در گام بعدي در صورتي كه از -
كه ما با توجه به تعداد كاليبراتورهاي كيت مورد استفاده تعداد را .  بعد از اين مرحله دستگاه از ما تعداد كاليبراتورها را ميخواهد -

 .وارد ميكنيم 
. اده مورد نظر را انتخاب ميكنيم بعد از اين مرحله از ميان واحدهاي اندازه گيري كه دستگاه به ما نشان مي دهد واحد  مربوط به م-

 . را انتخاب ميكنيم  concentration واحد PKU براي    "مثال
 . مقادير كاليبراتورها را به ترتيب وارد ميكنيم -
 . بر روي صفحه خوانش در دستگاه قرار گيرد A در ميكرو پليت بر روي نقطه A طوري كه نقطه – ميكرو پليت را به طرز صحيح -
را فشار ميدهيم تا دستگاه شروع به  READرتيكه دستگاه سواالت ديگري از ما كرد جواب ميدهيم تا در مرحله آخر دكمه  در صو-

 .خواندن كند 
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ييد "در صورتي كه منحني مورد تا.  كاليبراتورها منحني را رسم ميكند OD دستگاه دو ستون اول ميكرو پليت را ميخواند بر اساس -
 .تا دستگاه بقيه تستها را بخواند .   را فشار ميدهيم READ "خاب ميكنيم و مجددا را انتYESما باشد 

 
 

 :پيغام هاي خطا 
 . باشد  ٣٫٠٠٠ ها باالتر از Absorbanc   اين پيغام زماني چاپ ميشود كه يكي از -*٣٫٠٠<

- >Refrence  زماني نمايش داده ميشود كه جذب يكي از نمونه ها  باالتراز جذب Well يا چاهك رفرنس در تستهاي ١ log –logit 
 .باشد 

 .  قرار بگيرند٧ زماني نمايش داده ميشود كه در مقاديري كه بر حسب غلظت سنجيده ميشوند هنگام محاسبه نتايج باالتر از ٧**١٠<-
   خودشان باشد mean بيشتر از ٪١٠  چاپ ميشوند اگر مقدار هر كدام از آنها duplicate مقابل يك جفت كاليبراتور  " ؟"-
-Curve is invalid     زماني نمايش داده ميشود كه رسم منحني دچار مشكل باشد يعني اشكال در مقدار جذب كاليبراتورها ميباشد

   .كه بايد برطرف شود
- Memory fullحافظه پر شده است وبايستي تستهاي قبلي كه نيازي به آنها نيست حذف شود  . 
- Memory error در مواردي كه يك تست را تكرار كرده ايم و جواب با جواب قبلي ذخيره شده در دستگاه نمي خواند  . 
- Filter wheel error    وقتي اين اتفاق مي افتد دستگاه را يكبار خاموش . زماني ظاهر ميشود كه دستگاه يك مشكل مكانيكي دارد

 . سرويس به شركت ارجاع كنيداگر مشكل برطرف نشد دستگاه را براي. و روشن كنيد
-Home position error  زماني كه اين پيغام ظاهر شد  پليت را از وضعيت خود خارج كنيد ودوباره سر جاي خودش قرار 

 . دقيقه خاموش كنيد ودوباره روشن كنيد 5 تا 3دستگاه را براي .دهيد
 :   عالئم هشدار دهنده 

-problom :  له يا جم. المپ روشن نمي شودlamp out put low ظاهر ميشود  . 
-solution : براي تغويض المپ با شركت هماهنگ كنيد . 
-problom:  بر اثر مستعمل شدن دستگاهlinearity دستگاه بهم خورده است . 
-solution: ت شرايط تهويه براي  جلوگيري از خراب شدن فيلتربهتر است دستگاه تح.براي تعويض فيلتر دستگاه با شركت تماس بگيريد

 .مناسب قرار بگيرد
-Problom  :جوابهاي دستگاه قابل اعتماد نيست. 
-Solution :  

 .  روش كار و مواد مورد استفاده را چك ميكنيم -الف
 . مطمئن شويد كه تستها در طول موج صحيح قرائت شده است-ب
 . د شناور و خراشهاي جدي وپارگي نداشته باشند تراكم بيش از حد رنگ موا.  مطمئن شويد كه چاهكها حباب نداشته اند-ج
 . بالنك وكاليبراتورها درست جايگزين شده باشند-د
 . مطمئن شويد كه پرينتر مشكلي ندارد –ه 
- problem  : دستگاه تكرار پذيري ندارد.  
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- Solution:  
 . مطمئن شويد كه ميز آزمايشگاه لرزش ندارد-الف
 . درست انجام شده است stopping مطمئن شويد كه مرحله -ب
اگر اشكال الكترونيكي وجود . و تكرارپذيري دستگاه را با هوا چك كنيد     press blank ----press read   پليت را خارج كنيد-ج

 . باشد٠٫٠٠٣- تا٠٫٠٠٣+ بايستي بين  ODنداشته باشد 
 . كنترل كنيد كه چاهكها بطور صحيح در پليت قرارگرفته اند –د 
مطمئن شويد كه در محدوده مجاز و طول موج صحيح . ر جذب هاي باال نسبت به مقادير جذب پايين بيشتر نوسان دارد  مقدا–ه 

 .  انتخاب كنيد٠٫۴ كمتر از ODو  بالنكي با . مقادير جذب باال را رقيق كنيد . تستها قرائت شده اند 
 . كنترل كنيد كه پليت درست در جاي خودش قرار گرفته است -و

Problem: عملكرد نرمال دستگاه  ناگهان قطع ميشود.  
Solution: اين هنگامي اتفاق ميافتد كه در برق اختاللي ايجاد شود. 

 . دقيقه خاموش كنيد و دوباره روشن كنيد5در اين صورت دستگاه را براي 
 :اصول نگهداري از دستگاه 

محيط تميز وداراي تهويه نامناسب و به .ست خيلي ضروري است  آمده ا1-4توجه به توضيحات در مورد نصب دستگاه كه در فصل 
 برق دستگاه نبايد با  . همچنين دستگاه بايد در يك سطح بدون لرزش قرار گيرد . دور از گرد و غبار براي دستگاه خيلي مهم است 

 .  بايد خشك نگه داشته شود دستگاه هميشه.  كمپرسورها و يا يخچال بطور سري قرار گيرد– دستگاههايي مثل پمپهاي بزرگ 
صفحه كليد دستگاه نبايد خيس .   استفاده كرد٪٧٠براي تميز كردن دستگاه ميتوان از يك پارچه نرم آغشته به  الكل ايزوپروپانول 

 .شود
 :نكات ايمني 

 مطالعه دفترچه راهنماي دستگاه  -1
در .  سرويس دستگاه حتما با شركت تماس بگيريد براي. هيچكدام از قسمتهاي دستگاه بوسيله اپراتور قابل تعمير نيست  -2

 . صورت غير قابل تعمير بودن از گارانتي دستگاه استفاده كنيد 
بنابراين سعي كنيد در هنگام كار از . خيلي از محلولهاي مورد استفاده در اليزا بصورت بالقوه داراي خطرات بيولوژيكي هستند  -3

 . ده كنيد روپوش و دستكش و عينكهاي محافظتي استفا
 .دستگاه را به غير از روشهاي توصيه شده در دفترچه براي مقاصد ديگر بكار نبريد  -4
 

 


