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  مراحل جداسازي نمونه يا پالسما از خون: عنوان  -1
 : اقدامات وابسته  -2
 )  درجه 37(كاليبر بودن دستگاه بن ماري -1-2 

 كاليبر بودن دستگاه سانتريفيوژ -2-2
 رعايت كردن دستورالعمل هاي نمونه گيري -3-2
 ما تميز بودن لوله هاي لخته و لوله هاي پالستيكي جهت جداسازي سرم يا پالس-4-2
  در هنگام قطع برق UPSوصل كردن دستگاه به -5-2
 جداسازي سرم يا پالسما از خون : هدف  -3
 : موارد كاربرد  -4
  سرم جداشده براي انجام تست هاي بيوشيمي  -1-4
 سرم جدا شده براي انجام تست هاي سرولوژي -2-4
  سرم جدا شده براي انجام تست هاي هورموني -3-4
 )انعقادي (PT,  PTTبراي انجام تست هاي  پالسماي جدا شده -4-4
 سرم جدا شده براي آزمايشات ارسالي -5-4
از آنجاييكه فرآيند جداسازي سرم و پالسما توسط پرسنل بخش بيوشيمي انجام مي شود لذا تمامي موارد صالحيت و : صالحيت و شايستگي كاربر -5

 .شايستگي بايد رعايت گردد
 : نمونه  -6
 . ه هاي هموليز ، متوسط ، وكيوم مي باشد  نمونه خون در لول-1-6
 .  مي باشدPT نمونه خون در لوله هاي -2-6
 . نمونه خون بايد داراي نام و نام خانوادگي و شماره پذيرش باشد و براي انواع تست قندي ، نوع تست مشخص شده باشد -3-6
 . ش و نوع تكرار تست باشد  نمونه خون تكراري بايد داراي نام و نام خانوادگي و شماره پذير-4-6
 .  حجم خون بايد به اندازه اي باشد كه عالوه بر مقدار نياز بخشهاي مختلف ، مقداري هم براي بايگاني و تكرار احتمالي باقي بماند -5-6
 : تجهيزات ، مواد الزم و آماده سازي هاي مورد نياز قبل از انجام كار  -7
 . شود جالوله اي موجود در بن ماري كنترل-1-7
 . آب مقطر موجود در بن ماري به اندازه كافي باشد -2-7
 .  جا لوله اي براي انتقال نمونه ها از بخش نمونه گيري به بخش بيوشيمي موجود باشد -3-7
 .  كاليبر بودن  دستگاه سانتريفيوژ كنترل شده باشد -4-7
 .  پنبه و اپليكاتور در دسترس باشد -5-7
 . كي و خشك موجود باشد  لوله هاي پالستي-6-7
 .  سمپلر و سر سمپلر در دسترس باشد -7-7
 : نكات ايمني   -8
  استفاده از دستكش در حين انجام كار  -1-8
  رعايت دستورالعمل كلي ايمني و بهداشت كاري  -2-8
 : مستندات و سوابق مورد نياز جهت رديابي و شناسايي عملكرد  -9
  فرم ثبت دماي بن ماري -1-9
 رم شناسنامه دستگاه  ف-2-9
  فرم درخواست سرويس يا كاليبر دستگاه -3-9
  فرم گزارش خرابي و سرويس دستگاه -4-9
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  فرم ثبت درخواست كاال -5-9
 : كنترل كيفي قبل از انجام كار  -10

  اطمينان از كاليبر بودن دستگاه سانتريفيوژ -1-10
  اطمينان از كاليبر بودن بن ماري  -2-10

 : كار مراحل اجرايي  -11
 . دقيقه لوله هاي لخته را از بخش نمونه گيري جمع آوري كنيد و به بخش جداسازي انتقال دهيد5-10 به وسيله يك جالوله اي هر -1-11
 .  را نبايد در بن ماري قرار داد  PT,PTTبايد توجه كرد كه لوله هاي .  لوله ها را در جالوله اي بن ماري  قرار دهيد -2-11
به وسيله اپليكاتر .  دقيقه لوله هاي لخته را چك كنيد، در صورت لخته شدن خون ،آن ها را از بن ماري خارج كرده و درجا لوله اي  ديگري قراردهيد5-10 هر -3-11

 ).دكله كردن (عمل دفيبرينه كردن را انجام مي دهيم  
 . ت يكسان نبودن ميتوان از لوله حاوي آب براي تراز كردن استفاده نمود در صور.  لوله لخته ها را با هم ، هم ترازو يكسان كنيد -4-11
 .  لوله هاي هم تراز را در سانتريفيوژ به صورت ضربدري قرار دهيد -5-11
 .  دور در ثانيه برسانيد 2800 الي 2500دور سانتريفيوژرا به آرامي از صفر به . درب سانتريفيوژ را ببنديد. دقيقه تنظيم كنيد 10 تايمر سانتريفيوژ را بر روي -6-11
 .  پس از به پايان رسيدن زمان تنظيم شده و پس از اطمينان از توقف كامل سانتريفيوژ ، درب آن را باز كنيد -7-11
بوسيله سمپلر جدا كنيد و درون  لوله  لوله ها را از سانتريفيوژ خارج كرده و با نوشتن مشخصات كامل هر لوله  بر روي لوله پالستيكي تميز ، سرم را از لخته -8-11

 .  پالستيكي بريزيد 
 . بر روي لوله ها درج كنيد ) با رنگ متفاوت ( سرم ها را طبق دفتر كاربيوشيمي در جا لوله اي ديگري رديف كنيد و شماره رديف دفتر كار را با ماژيك -9-11

 . اين سرم ها شامل شماره رديف نمي شوند . ند را در جا لوله اي مجزايي قرار دهيد  سرم هايي كه فقط هورمون يا سرولوژي يا الكتروليت دار-10-11
 براي جداسازي سرم هاي مربوط به هر بخش ، نام كامل و شماره پذيرش بيمار و نوع تست مربوطه  بر روي لوله پالستيكي نوشته شود و مقداري سرم بر -11-11

 . ستيكي انتقال دهيد اساس مقدار مورد نياز هر بخش به لوله پال
 پس از اتمام كار بيوشيمي روي سرم ها را با درپوش بپوشانيد و بعد از درج تاريخ بر روي آن ، در يخچال بايگاني كنيد و بعد به فريزر منتقل ميكنيد و تا يك -12-11

 .ماه نگهداري مي شود
 :  محدوديت ها  -12

  خرابي دستگاه ها -1-12
 ي پالستيكي و لوله هاي نمونه گيري  تميز نبودن لوله ها-2-12

 : تفسير علل تكرار و نحوه گزارش دهي  -13
  شكستن لوله لخته در سانتريفيوژ -1-13
 ريختن سرم هاي صاف شده -2-13
  افتادن لوله لخته در آب بن ماري -3-13
  ريختن آب در درون سرم يا لوله لخته -4-13
 . گي مسئول فني يا سوپروايزر آزمايشگاه صورت پذيرد  هر گونه  نياز به تكرار بايد با هماهن-5-13

 : مراجع و منابع  -14
 
 

 
 
 


