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دستور العمل استفاده از دستگاه سونيکاتور
-1هدف  :اين دستورالعمل ،نحوه استفاده و نگهداری دستگاه سونيکاتور را شرح می دهد
-2دامنه عملکرد  :اين دستگاه برای همگن سازی فاز محلول و شکست سلولی استفاده می شود
-3مسئوليت  :كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال بايد به ايشان گزارش گردد.
 -4مواد و تجهيزات --- :
 -5روش كار :
 -1دستگاه را روشن كنيد
 -2منتظر بمانيد تا  LCDروشن شود
 -3دكمه منو را فشار دهيد تا پارامترهاي مورد نظر را وارد نماييد
 -4با فشار دادن هاي متوالي دكمه منو ،ميتوانيد به پارامترهاي مختلف دستيابي داشته باشيد
 -5با چرخاندن دكمه  Knobميتوانيد پارامتر مورد نظر را بر روي عدد مورد نظر تنظيم كنيد
 -6پارامتر هاي موجود عبارتند از دامنه و توان ،زمان سونيکاسيون ،روشن/خاموش شدن عملکرد پالس و محدوديت
دمايي
 -7دكمه شروع/توقف را براي شروع يا متوقف شدن فرآيند فشار دهيد
 -8بعد از اتمام كار با دستگاه ،پروب را شستشو دهيد
-6ايمني و توصيه :
 -1قبل از شروع كار از ثابت بودن دستگاه مطمئن شويد.
 -2پروب به دليل حساس بودن نبايد با هيچ سطحی برخورد و تماس داشته باشد ( پروب با ديواره يا كف ظرف مورد استفاده
تماس نداشته باشد).
 -3نبايد پروب بيشتر از  2cmوارد مايع گردد .محدوده كاری بين 1 mmتا  20mmمی باشد.
 -4در هنگام روشن بودن دستگاه ،تماس با قسمت های مختلف دستگاه ( پروب ،اتصاالت ديگر) خطرناک است.
 -5تا حد امکان از كار كردن در توان های بيشينه اجتناب كنيد.
 -6استفاده از دستگاه برای حالل های اشتعال پذير در ظروف باز خطرناک است و در صورت نياز بايد زير هود مناسب انجام گردد.
 -7بعد از هر بار استفاده ،دستگاه بايد تميز گردد.
 -8برای جلوگيری از آلودگی صوتی می توانيد از جعبه ها و گوشی های صداگير استفاده نماييد.
 -9در صورت نياز به جابجايی يا باز كردن دستگاه ،حتماً آن را خاموش كنيد.
 -10در صورت نياز به باز و بسته كردن پروب حتماً از آچار های مربوطه استفاده كرده و از انبردست استفاده نشود .سطوح اتصال
پروب و شيپوره بايد با الکل تميز گردد .پروب بطور كامل سفت گردد.
-7نگهداري و مراقبت  :پروب آسيب ديده قابل تعمير نمی باشد.
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