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دستور العمل روشن کردن دستگاه فلوسایتومتری
-1هدف  :اين دستورالعمل  ،استفاده  ،نگهداري و كاليبراسيون دستگاه فلوسايتومتري واقع درآزمايشگاه مهندسی سلول و بافت را
شرح ميدهد.
-2دامنه عملكرد  :اين دستگاه جهت بررسی ميزان پيچيدگی ،اندازه و فلئورسنت ساطع شده از سلول ها مورد استفاده قرار
ميگيرد
-3مسئوليت  :كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد به ايشان گزارش گردد.
 -4مواد و تجهيزات --- :
 -5روش کار :
 -1دستگاه را با استفاده از کليد سبز کنار آن روشن کنيد.
 -2کشوی محلول ها را باز کنيد.مخزن  Sheathرا در صورت نياز تا حدود  %75ظرفيت با محلول  FACSFlowپر
کنيد .برای این کار براکت فلزی را به سمت عقب فشار داده بلند کنيد ،سپس درپوش مخزن را باز کرده ،مخزن را در
آورده ،با  Sheathپر کنيد و در جای خود قرار دهيد .براکت را سر جای خود قرار داده و درپوش را ببندید.
 -3چک کنيد تا مخزن  Wasteخالی باشد .در صورت پر بودن آن را خالی نموده و سپس به مخزن خالی کمی محلول
 Bleachریخته در جای خود قرار دهيد.
 -4سوئيچ تخليه فشار را به سمت جلو فشار دهيد تا سيستم فشار بگيرد و کشوی محلول ها را ببندید.
 -5کليد  Primeرا بزنيد و منتظر بمانيد دستگاه به حالت  Stand byبرگردد .این کار را دوبار دیگر نيز تكرار کنيد.
 -6کامپيوتر را روشن کنيد .برنامه  CellQuest proرا از روی دسكتاپ اجرا کنيد .پنجره  Untitledرا ببندید و
فایل  Set upخود را باز کنيد [ File => Open ].
 -7به دستگاه ( ) FACSCaliburوصل شوید [َ ] Acquire => Connect to cytometerو شمارنده ها را نشان
دهيد [ Acquire => Counters].نام فایل و پوشه را برای فایل دیتا تنظيم کنيد [ Acquire => Parameter
description ].
 -8ابتدا پنجره وضعيت [ ]Cytometer =>Statusو سپس دتكتورها را باز کنيد [ >= Cytometer
Detectors/Amps ].
 -9پنجره تنظيمات را باز کرده [ ]Cytometer => Instrument Settingsو فایل دیتای مناسب را انتخاب کنيد.
اطمينان حاصل کنيد که قبل از بستن این پنجره از دکمه  setاستفاده کرده اید.
 -10سلول های کنترل را بر روی  sipقرار داده و کليد  Runرا بزنيد .حال دکمه  Acquireرا بزنيد و مطمئن شوید که
سلول های کنترل در نمودارها در جای درست هستند.
 -11حاال دستگاه آماده  Acquireکردن دیتا می باشد.
-6ایمنی و توصيه --- :
-7نگهداری و مراقبت  :دستگاه به صورت دوره اي نياز به كاليبراسيون دارد.
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این دستورالعمل  ،استفاده  ،نگهداري و كاليبراسيون دستگاه فلوسایتومتري
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