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دستور العمل استفاده از دستگاه Small animal imaging
-1هدف  :اين دستورالعمل ،نحوه استفاده و نگهداری دستگاه  Small animal imagingموجود در آزمايشگاه نانوبیومديسن را
شرح می دهد
-2دامنه عملكرد  :اين دستگاه جهت تصوير برداری فلئورسنت/نوری از ژل ،انواع پلیت های کشت سلولی ،پلیت های کشت
باکتری ،حیوانات آزمايشگاهی کوچک و همچنین آنالیز تصويری آنها استفاده می شود.
-3مسئوليت  :کارشناس آزمايشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد به ايشان گزارش گردد.
 -4مواد و تجهيزات  :محوطه بیهوشی حیوانات توسط گاز ،يک دستگاه کامپیوتر
 -5روش كار :
 -1دستگاه را روشن كنيد.
 -2محوطه باالیی دستگاه را توسط اهرم مخصوص به آن باز مينمایيم تا قسمتی كه نمونه در آن قرار ميگيرد نمایان
گردد .نمونه را در محل مخصوص به خود آن قرار دهيد.
 -3كامپيوتر را روشن ميكنيم و نرم افزار  Kodakرا باز كنيد.
 -4برای تصویر برداری ابتدا باید یک برنامه تصویر برداری از طریق نرم افزار تعریف كنيم .در آن برنامه بازه تصویر
برداری و محل ذخيره عكس گرفته شده توسط دستگاه را تعيين ميكنيم و به نام اختصاصی آزمایش در كامپيوتر
ذخيره ميكنيم .سپس از طریق دكمه  Captureو انتخاب نوع دوربين اختصاصی دستگاه صفحه دیگری باز ميكنيم
كه در آن طول موج های تهييجی و تحریكی ،زوم دوربين ،زمان  Exposureنور به نمونه و غيره را حسب نياز و
كيفيت تصویر تغيير می دهيم و دكمه  Previewرا می زنيم تا تصویر نمایان شود .در صورتی كه تصویر نمایان شده از
هر لحاظ خوب بود ،صفحه  Previewرا می بندیم و دكمه  Exposeرا زده تا دستگاه شروع به تصویر برداری نماید.
تصوی گرفته شده به صورت فيكس در انتها ظاهر می گردد.
 -5طبق كتاب راهنمای  Kodakهر تغييری كه نياز هست بر روی تصویر/ها اعمال نمایيد و تصویر را ذخيره كنيد.
 -6كامپيوتر را خاموش كنيد.
 -7دستگاه را خاموش كرده و محل قرار گيری نمونه را بعد از برداشتن نمونه از آن تميز كنيد.
-6ایمنی و توصيه  :در هنگام استفاده طوالنی مدت از دستگاه نیاز به خاموش يا روشن کردن المپ های فلئورسنت نیست .چرا
که باعث کاهش عمر المپ ها میگردد .همچنین محل قرار گیری آينه ها و فیلتر های دستگاه را از طريق نرم افزار  Kodakبه
هیچ عنوان تغییر ندهید.
-7نگهداری و مراقبت  :به صورت دوره ای کالیبره گردد.
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