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دستور العمل استفاده از دستگاه نانودراپ
-1هدف  :اين دستورالعمل  ،استفاده  ،نگهداري و كاليبراسيون دستگاه نانودراپ واقع درآزمايشگاه نانوبيومديسن را شرح ميدهد.
-2دامنه عملكرد  :اين دستگاه جهت اندازه گيري جذب مواد در سط چند ميکرو ليتر استفاده شود.
-3مسئوليت  :كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال بايد به ايشان گزارش گردد.
 -4مواد و تجهيزات --- :
 -5روش كار :
 -1در ابتدا از متصل بودن برق دستگاه اطمينان حاصل كرده و سيستم مربوط به آن را روشن كنيد.
 -2نرم افزار مربوط به دستگاه ND-1000 ،رادر  desktopانتخاب كرده و اجرا كنيد.
 -3در پنجره باز شده با توجه كاربرد مورد نظر ،از بين گزینه های موجود یک مورد را انتخاب كنيد.
 -4با انتخاب هر یک از روش های سنجش و كاربردهای دستگاه؛ پيامی مبنی بر اطمينان از تميز بودن سطح پایه
حسگر ظاهر می شود؛ بازوی متحرک را باال برده و بوسيله سمپلر چند ميكروليتر آب مقطر روی سطح حسگر قرار
دهيد ،سپس بازوی متحرک را روی آن قرار داده و گزینه  OKرا انتخاب كنيد .پس از چند ثانيه پنجره اختصاصی
مربوط به سنجش مورد نظر باز خواهد شد( .توجه داشته باشيد پس از قرار دادن هر نمونه روی حسگر و اتمام سنجش
در هر مرحله ،بالفاصله نسبت به تميز كردن سطح حسگر بوسيله كاغذ صافی اقدام نمایيد تا رسوب حاصل از
تركيبات محلول ،موجب كدورت سطح حسگر و كاهش شدید دقت سنجش نگردد).
 -5در پنجره باز شده (مشترک در تمام روش های سنجش ) ابتدا با قرار دادن چند ميكروليتر از محلول مرجع و
انتخاب گزینه  Blankدستگاه را صفر كنيد .پس از رفرنس گيری ،سطح حسگر را تميز كرده و یک قطره از نمونه
مورد نظر را روی سطح حسگر قرار داده و گزینه  Measureرا انتخاب كنيد -7 .دستگاه را خاموش نمایيد.
 -6در انتهای كار نيز جهت تميز كردن حسگر دستگاه ،یک قطره آب مقطر روی سطح آن قرار داده و با كاغذ صافی
آن را خشک نمایيد( .جهت اطمينان از باقی نماندن هرگونه رسوب ،این عمل را چند مرتبه تكرار كنيد).
-6ایمنی و توصيه  :هنگام روشن بودن دستگاه از قرار دادن دست خود داخل محفظه خودداري فرماييد.
-7نگهداری و مراقبت  :از خاموش بودن دكمه پاور و همچنين خاموش بودن دكمه هاي طول موج مطمئن شويد.
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