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  دستگاه سانتريفوژ هماتوريكSOP: عنوان -1

 
 : اقدامات وابسته -2

 آشنايي با اپراتوري سانتريفوژ هماتوريك
 

 : هدف -3

  به روش دستي Hctانجام آزمايش 
 

 :  موارد كاربرد -4

 . نمونه به روش دستي كاربرد داردHctاين دستورالعمل اجرايي در بخش هماتولوژي آزمايشگاه پزشكي جهت انجام آزمايش 
 

 : الحيت و شايستگي كاربرص -5

 هاي هماتوريك توسط خط كش مربوط به آن آشنايي با اپراتوري سانتريفوژ هماتوريك و آشنايي با طريقه خواندن لوله
 

 :  نمونه -6

بايد  را CBCشود و همه شرايط كامل يك نمونه  آنها باال و پايين باشد انتخاب شده و به روش دستي انجام ميHctهايي كه جواب نمونه
 .دارا باشد

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

  سانتريفوژ هماتوريك-1-7
 هاي ميكروهماتوريك  لوله-2-7
  خط كش هماتوريك يا خط كش معمولي -3-7
  خمير هماتوريك -4-7
 هاي باال و پايين Hctهاي انتخاب شده با  نمونه-5-7
 ماتولوژي شيكر ه-6-7
 

 :  نكات ايمني -8

 . قبل از روشن كردن سانتريفوژ بايد سرپوش آن را محكم ببنديم-1-8
- در حين كار سانتريفوژ بايد از ايستادن در مقابل آن خودداري كرد زيرا ذرات ريز داخل آن در اثر سرعت زياد به اطراف پخش مي-2-8

 .شود
 .ن را باز كنيم هنگامي كه دستگاه روشن است نبايستي درب آ-3-8
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  ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد(  مستندات  -9

 )سوابق مورد نياز جهت رديابي و شناسايي عملكرد(
 

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

 
  : مراحل اجرايي كار -11

 .يد نمونه انتخاب شده را توسط شيكر هماتولوژي به خوبي مخلوط نماي-1-11
 . از باالي لوله خالي بماند١cmهاي ميكروهماتوريك خون بيمار را كشيده به طوري كه تقريباً  توسط لوله-2-11
 . انتهاي لوله را به كمك خمير هماتوريك مسدود نماييد-3-11
 .اي موجود در دستگاه گذاشته و بعد درپوش فلزي دستگاه را روي آن ببنديد و درب آن را ببنديدها را در داخل شياره لوله-4-11
 .شود گذاشته كه بعد از اتمام اين مدت دستگاه خو به خود خاموش مي'٨ عقربه تايمر را روي -5-11
 .خوانيمهاي ميكروهماتوريك را يكي يكي برداشته روي خط كش برده و مي لوله-6-11
 لوله ميكروهماتوكريت را روي خط كش گذاشته خط ما بين خمير و خون را روي صفر گذاشته و تا خط ما بين پالسما و خون را -7-11

يادداشت كنيد دوباره از خط صفر تا انتهاي پالسما را نيز اندازه بگيريد عدد دوم را تقسيم بر عدد اول كرده عدد به دست آمده مقدار 
 .هماتوريك است

 
  :يت ها و عوامل مداخله گر در آزمايشمحدود -12

 
 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13

  هموليز بودن خون -1-13
  لخته بودن خون -2-13
 

 : مراجع و منابع -14
 
 
 
 


