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 دستورالعمل استاندارد دستگاه فتومتر: عنوان  -1
 

  : اقدامات وابسته -2
  آماده كردن نمونه -1-2
  اطمينان از تميز بودن كوت -2-2
  روشن كردن دستگاه -3-2
 

 : هدف -3
 هاي متفاوتهاي مورد استفاده بوسيله دستگاه با طول موج براي نمونهODاندازه گيري 

 
 :  موارد كاربرد -4

 ايشگاه تشخيص پزشكيجهت كار در آزم
 
 : صالحيت و شايستگي كاربر -5

 آشنايي كامل با دستگاه فتومتر و مهارت و تجربه كافي در استفاده از آن 
 

 :  نمونه -6
  در ابكين در لوله ريخته و خون تام كه حاوي ضد لخته باشد داخل آن۵ccبراي هر آزمايش مختلف است براي مثال براي انجام آزمايش هموگلوبين بايد 

 . كه در تاريكي گذاشتيم به دستگاه بدهيم'۵ريخته و ميكس نمائيم و بعد از 
 

 : هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7
  لوله -1-7
 اي جالوله-2-7
  كووت-3-7
  تنظيف-4-7
  نمونه بيمار -5-7
  دستگاه -6-7
 

 :  نكات ايمني -8
 تكس  استفاده از دستكش ال-1-8
  رعايت دستورالعمل ايمني و بهداشت-2-8
 

  ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد(  مستندات  -9
 Log Book فرم -1-9
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  فرم درخواست كاال-2-9
  فرم تعمير و سرويس دستگاه -3-9
 

 : كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10
 ردن دستگاه  استفاده از بالنك براي صفر ك-1-10
 

 .: مراحل اجرايي كار -11
 از خون تام ٢٠λ در ابكين داخل لوله ريخته و بعد ۵ccشود ابتدا  براي هر آزمايش متفاوت است براي مثال هموگلوبين دستي به اين شكل انجام مي-1-11

دهيم البته قبل از اين كار  به دستگاه مي'۵شته بعد از شود بعد از مخلوط كردن آن دو لوله را در تاريكي گذابيمار كه ضد لخته باشد به آن اضافه مي
 .كنيمدستگاه را بادرابكين صفر مي

 . كنيدكنيد و طول موج مورد نظر را به دستگاه وارد مي كليد دستگاه را زده و روشن مي-2-11
 .شوددهيد دستگاه صفر مي به دستگاه بالنك مي-3-11
 . زنيد را ميReadدهيد و كليد  نمونه مورد نظر را در كووت ريخته و به دستگاه مي-4-11
 . باشدشود جواب مورد نظر مي عددي كه روي صفحه ظاهر مي-5-11
 . دهيدها تحويل به بخش شستشو مي كووت را خالي كرده و با لوله-6-11
 . كنيد را زده دستگاه را خاموش ميStop بار كليد ٢ -7-11
 : در صورتي كه تيت هايي باشند كه با پارامتر به دستگاه داده باشند بعد از زدن كد تست مربوطه مراحل اجرايي آن از جمله-8-11
   كد تست مربوطه را به دستگاه دهيد-9-11

  كاليبر كنيدYesاگر تست احتياج به كاليبر داشته باشد با زدن كليد -10-11
  از مرحله كاليبر خارج شويد NOبه كاليبر نداشته باشد با زدن كليد  اگر تست احتياج -11-11
 . طبق دستور نشان داده شده در مانيتور دستگاه مراحل بعدي را انجام دهيد-12-11
  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12

  نوسانات برق -1-12
  اختالالت در دستگاه -2-12
 مونهگر در ن وجود عوامل مداخله-3-12
 

 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13
تكرار روي همان (R٣) تكرار روي نمونه جديد(R٢) تكرار روي همان نمونه(R١گيرد كه  گزارش با توجه به دستورالعمل گزارش دهي صورت مي-1-13

 )تكرار به روش ديگر روي نمونه جديد(R۴) نمونه به روش ديگر
 

 : مراجع و منابع -14
 نامه دستگاه شناس

 
 


