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دستور العمل استفاده از دستگاه Gel Doc for Electrophoresis
-1هدف  :اين دستورالعمل ،نحوه استفاده و نگهداری دستگاه  Gel Docرا شرح می دهد.
-2دامنه عملكرد  :اين دستگاه جهت مشاهده نتايج  PCRو  RFLPاستفاده می شود.
-3مسئوليت  :كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد به ايشان گزارش گردد.
 -4مواد و تجهيزات --- :
 -5روش كار :
 -1ژل الكتروفورز را به طوری كه چاهک های آن به سمت داخل دستگاه باشد را در مركز صفحه ایی كه به صورت
شيشه تيره است ،قرار می دهيم.
 -2درب دستگاه را بسته و سپس رایانه مربوط به این دستگاه را روشن نموده و برنامه  Intas GDSموجود بروی
دسک تاپ را اجرا می كنيم.
 -3المپ سفيد دستگاه را روشن نموده تا موقعيت ژل را از صفحه رایانه مشاهده كنيم .در صورت كج بودن ژل ،المپ
سفيد را خاموش نموده و بعد از باز كردن درب دستگاه موقعيت ژل را تغيير می دهيم.
 -4پس از اطمينان از موقعيت ژل ،المپ سفيد را خاموش نموده و المپ یو وی را روشن می كنيم.
 -5با كليک بر روی عالمت های  +و – در صفحه رایانه می توان نور دستگاه را تغيير داد تا كيفيت عكس بهتر شود .با
توجه به اینكه نور یووی قادر به تخریب اسيد های نوكلئيک است ،الزم است به سرعت از ژل عكس تهيه شود تا
كيفيت آن افت نكند.
 -6برای ذخيره عكس می توان به دو طریق اقدام نمود .در حالت اول می توان گزینه  Freezeرا انتخاب و متعاقبا
گزینه  Saveرا فشار داد تا عكس در فولدر مربوطه ذخيره شد .در حالت دوم می توان به صورت یک مرحله ایی گزینه
 Saveرا انتخاب نمود .در حالت  Freezeمی توان در صورت راضی نبودن از كيفيت عكس مجددا گزینه  Liveرا
انتخاب می كنيم تا مجددا عكس ژل مشاهده شود.
 -7پس از اتمام كارگزینه  Exitرا انتخاب و از نرم افزار خارج شده و متعاقبا رایانه را خاموش می كنيم.
-6ایمنی و توصيه  :نور  UVبه شدت خطرناک می باشد .حتما هنگام روشن كردن نور يووی از بسته بودن درب دستگاه مطمئن
باشید.
-7نگهداری و مراقبت  :بعد از اتمام كار با دستمال كاغذی يا پنبه اغشته به الكل بخش شیشه ايی دستگاه را به طور كامل تمیز
می كنیم .الزم به ذكر است كه ژل الكتروفورز را بايد در سطل های زباله مخصوص قرار داد.
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