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معرفی دستگاه :
اتوآناالیزر بیوشیمی هیتاچی 912
سیستم نمونه دهی:
این بخش شامل سینی نمونه،پروب نمونه ،بازوی پروب نمونه،سرنگ،پایپتور و واحد شستشوی پروب
نمونه میشود.

سینی نمونه :
دارای یه حلقه بیرونی با  50جایگاه است که برای قرارگیری نمونه های معمولی استفاده میشود
و حلقه میانی که شامل  3جایگاه مخصوص محلول شستشو  20 ،جایگاه برای نمونه اورژانسی
و  17جایگاه برای نگهداری کالیبراتور و استاندارد دستگاه است
حلقه داخلی دارای  17جایگاه برای نمونه کالیبراتور و استاندارد در دمای یخچال و  8جایگاه برای
نگهداری نمونه کنترل است.

پروب نمونه (:)sample
پروب نمونه دستگاه قبلیت برداشت حجم نمونه  2تا  50میکرولیتر و شناسایی سطح نمونه را دارد

تذکر  :نمونه جاگذاری شده در سینی باید درون کاپ استاندارد هیتاچی و بدون فیبرین باشد

سیستم شناساگر )(reagent
این بخش شامل دو سینی  ،دو پایپتور  ،دو پروب و دو جایگاه شستشو پروب است.

سینی :Reagent
دو سینی ریجنت در دستگاه وجود دارد که با نام های  R1و  R2شناخته میشوند
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هر سینی شامل  32جایگاه است  30 ،جایگاه برای قرارگیری معرف به همراه  2جایگاه برای
قرارگیری محلول شستشو وجود دارد
توجه  :جایگاه  32برای قرارگیری محلول هایترجنت و جایگاه  31برای قرارگیری محلول مولتی کلین
مورد استفاده قرار میگیرد.
هر دو سینی توسط سیستم خنک کننده دستگاه در دمای  5تا  15درجه قرار دارند.

نکته  :بطری های استاندارد برای قرارگیری درون سینی ریجنت دارای سایز های 100 ، 50 ، 20
میلی لیتر است و بررسی قرارگیری درست بارکد روی بطری اهمیت زیادی دلرد.

پروب های ریجنت:
این پروب ها قابلیت تشخیص میزان معرف درون بطری را دارد و در صورت کم شدن معرف به اپراتور
هشدار میدهند

واحد همزن (:)stirrer
این واحد شامل  2ماژول است که بعد از قرار گیری معرف ها درون سینی واکنش با استفاده از دو
پاروک نمونه و معرف درون کووت سینی واکنش را هم میزنند.

سینی واکنش :
سینی واکنش از یک موتور برای چرخاندن و سه سنسور برای تشخیص جایگاه سینی استفاده میکند
شامل  120جایگاه کووت برای انجام واکنش میشود
توجه  :نگهداری اصولی از کووت ها برای باال بردن عمر آنها و ایجاد نشدن مشکل در خوانش دستگاه
از اهمیت زیادی برخوردار است که در ادامه به آن اشاره میشود.

بخش شستشوی کووت(:)rinse
این قسمت شامل  6نازل برای شستشوی کووت است که به قسمت وکیوم و آب دیونیزه شده متصل
هستند
نازل  1وظیفه خارج کردن تمام مایع درون کووت و وارد کردن مخلوط مشخصی از آب دیونیزه شده و
مولتی کلین را به درون کووت دارد
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نازل های  2و  3هم تکرار عمل نازل  1را انجام میدهند با این تفاوت که فقط آب دیونیزه شده را به
درون کووت میریزند
نازل  5پر کردن کووت برای انجام سل بالنک را بر عهده دارد
و نازل های  4،6،7وظیفه خشک کردن کامل کووت برای شروع کار مجدد دستگاه را بر عهده دارند
بخش داخلی سینی واکنش دارای یک مسیر بسته است که شامل آب دیونیزه شده و مقداری هایترجنت
است که توسط بخش هیتر و یخچال دستگاه به طور دائم در دمای  37درجه با خطای  0.1قرار دارد که
مسیر بنماری نام دارد.

تذکر  :مسیر بنماری دستگاه باید به طور کامل تمیز و شامل مقداری هایترجنت باشد
در هنگام بیرون اوردن و قرار دادن کووت ها به این موضوع دقت شود.

سیستم فتومتریک :
منبع نور این سیستم توسط هالوژن المپ تامین میشود
عمر مفید هالوژن المپ های دستگاه  1000ساعت است و درصورت گذشتن از آن امکان اخالل در
جوابدهی دستگاه وجود دارد.

دستور العمل شروع کار با دستگاه برای اپراتور :

تذکرات :
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مقدار سختی آب دیونیزه ورودی به دستگاه به طور مداوم باید بررسی شود و این مقدار نباید از 5
میکرو زینمس بیشتر باشد
ورودی برق دستگاه از اهمیت زیادی برخوردار است پس بررسی دوره  UPSدستگاه از اهمیت زیادی
برخوردار است
ارت دستگاه نباید از  3ولت بیشتر باشد

محلول ها :
.1جایگاه  33سینی های ریجنت محلول هایترجنت برای اضافه شدن به بنماری
.2جایگاه  32سینی های ریجنت محلول مولتی کلین برای شستشوی نیدل و کووت ها
.3مخزن قرار گرفته در جلوی دستگاه با محلول رقیق شده  30درصد از مولتی کلین برای شستشو
کووت
.4جایگاه  W1درون حلقه میانی سینی نمونه با محلول مولتی کلین و درون کاپ استاندارد هیتاچی پر
شود.

راه اندازی :
 .1روشن کردن قسمت یخچال با استفاده از شاسی پاور موجود در در سمت چپ دستگاه
 .2قرار دادن شاسی پاور جلوی دستگاه در حالت on
 .3روشن کردن کنترل یونیت دستگاه (کیس دستگاه)

دستگاه درون حالت ** inisialeقرار میگیرد
در این حالت دستگاه به صورت اتوماتیک مراحلی را برای راه اندازی انجام میدهد که شامل:
کنترل ارتباط با یونیت
خواندن اطالعات از طریق یونیت و ذخیره در حافظه
بررسی عملکرد ماژول ها
تعویض آب بنماری و اضافه کردن مقدار مشخصی هایترجنت به درون بنماری
و خواندن بارکد بطری های ریجنت
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بعد از پایان این مراحل دستگاه در حالت  Stand-byقرار میگیرد

نوار وضعیت :

این نوار که باالی صفحه نمایش داده میشود  ،مد دستکاه و تاریخ و ساعت را نمایش می دهد.
حالت  : stand-byدر این حالت دستگاه آماده دریافت دستور است
حالت  : inisaleدر این حالت دستگاه درحال آماده سازی است
حالت  : stopدر این حالت دستگاه عملیات خود را به پایان رسانده یا بخاطر ایجاد یک اخطار متوقف
شده است
حالت  : S.Stopدر این حالت دستگاه مرحله نمونه گیری را به اتمام رسانده است
حالت  : Operationدر این حالت دستگاه درحال خوانش تست است

نمایش آیکن :Alarm
آیگن زرد رنگ آالرم به معنی هشدار و در حالت قرمز رنگ به معنی خطا ای است که منجر به توقف
دستگاه شده اس .
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در منو باال  5زبانه وجود دارد.

 :workplace.1عمل پذیرش تست و مشاهده نتایج در این قسمت قرار دارد.

 :Reagent.2تمام تنظیمات مربوط به معرف های دستگاه در این بخش قرار دارد.

 :Calibration.3قسمت تنظیمات و ایجاد کایبراتور های دستگاه

 :Q/C.4این بخش نیز مربوط به تنظیمات کنترل و استاندارد دستگاه است.

 : utility.5یکی مهمترین بخش ها که شامل تنظیمات پارامتر ها و تعمیر و نگهداری دستگاه است.

:Workplace
انتخاب تست ):(test selection
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این بخش برای پذیرش نمونه استفاده میشود
پذیرش را میتوان در سه حالت انجام داد  ،حالت  Statبرای نمونه های اورژانسی  ،حالتRoutine
برای نمونه های عادی و همچنین پذیرش . Control
 :Positionجایگاه نمونه درون سینی تعیین میشود.
 :Sample IDبارکد اختصاص داده شده به نمونه وارد میشود که هنگام پرینت جواب به جوان نمونه
اختصاص داده میشود.
آزمایش مورد نیاز هر نمونه در این بخش انتخاب میشود و با زدن گزینه  Accept/Nextپذیرش انجام
میشود.
گزینه های  Nextو  previousبرای پیمایش بین نمونه های پذیرش شده کاربرد دارد.
 :Define Profileبا استفاده از این گزینه میتوان پروفایل هایی برای یک مجموعه تست مشخص کرد
 ،که با انتخاب آن پروفایل هر تعداد تستی که در پروفایل قرار دارد برای نمونه انتخاب شده پذیرش
میشود.

مشاهده جواب (:)Data Review

7

در این بخش امکان مشاهده جواب تست های پذیرش شده وجود دارد و تنظیماتی شامل پاک کردن یا
آرشیو کردن جواب ها برای اپراتور وجود دارد

با استفاده از گزینه  Refreshو انتخاب آن جواب ها از دستگاه به کنترل یونیت انتقال میابد.

زبانه کناری:
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 :Start Conditionبرای شروع کار دستگاه و خوانش تست های پذیرش شده زا این گزینه
استفاده میشود.
 :Sample Stopبرای متوقف کردن عمل نمونه برداری دستگاه در هر مرحله ای انجام
تست میتوان از این گزینه استفاده نمود.
 : Analyzer Stopمتوقف کردن فوری دستگاه در هر حالتی که قرار دارد را انجام میدهد.
 :Sample Trackبا انتخاب این گزینه پنجره ای باز میشود که میزان تست های نمونه
برداری شده و پذیرش شده را در سینی نمایش میدهد و اطالعاتی همچون دمای بنماری را
نمایش میدهد.

 :Printاین گزینه برای گرفتن پرینت از داده های دستگاه و چک کردن اتصال پرینتر با
یونیت دستگاه استفاده میشود.

 :Alarmاین گزینه پنجره اخطار های دستگاه را باز میکند که شامل کد اخطار  ،عنوان اخطار و
توضیحاتی راجب اخطار است  ،بعد از رفع مشکل میتوان اخطار های گذشنه را پاک کرد.

 :Sleep/Exitاین گزینه برای خاموش کردن دستگاه استفاده میشود

نکته :در هنگام خاموش کردن دستکاه اول باید توسط این گزینه بخش یونیت دستگاه را به حالت
 Shutdownبرد و در اخر دستگاه را توسط دکمه پاور خاموش کرد.
پنجره شروع (:)Start Condition
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در این پنجره برای شروع عملیات دستگاه تنظیماتی در اختیار اپراتور قرار دارد
 :Start Sampleشماره سینی سمپلی که در دستگاه قرار دارد را در بخش  Diskوارد میکنید و
انتخاب جایگاه آغازین نمونه برداری در قسمت  Posقرار دارد

تذکر :در دستگاه هایی که از یک سینی نمونه استفاده میکنند این عدد صفر میباشد.
تذکر :برای شروع نمونه برداری از جایگاه  1باید در قسمت  Posعدد  1وارد شود.

اگر برای تست های نیاز به کالیبر کردن وجود داشته باشد باید تیک بخش  Start Up Calibrationرا
انتخاب کنید  .تنظیمات مورد نیاز برای کالیبراسیون دستگاه در ادامه و بخش کالیبراسیون توضیح داده
میشود.
تنظیمات دیگر موجود در این صفحه در حالت پیشفرض قرار بگیرد و برای شروع عملیات از دکمه
 Startاستفاده میشود.

معرف (:)Reagent
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در این بخش ریجنت های معرفی شده به دستگاه و تعداد تست قابل انجام با توجه به میزان معرف
درون هر بطری نمایش داده میشود.
در این بخش معرف هایی که مقدار آن ها رو به پایان است به رنگ زرد نمایش داده میشود.
و معرف هایی که با استفاده از بارکدخوان دستگاه شناسایی نشدن یا مقدار آنها به اتمام رسیده به رنگ
قرمز در می آید.
 :Barcodeبا انتخاب این گزینه بارکدخوان دستگاه  ،بارکد تمامی معرف های موجود در سینی  1و 2
را بررسی میکند
 :Levelبا انتخاب این گزینه عالوه بر بررسی بارکد ها مقدار سطح معرف ها نیز بررسی میشود.

تنظیم دستی معرف (:)Manual Setting
در هنگام استفاده از بارکد های بالنک ( )Openنیاز به انجام تنظیمات دستی است
با انتخاب گزینه  Manual Settingبرای هر معرف و انجام تنظیمات زیر:
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 :Diskشماره سینی معرف
 :Positionجایگاه معرف درون سینی
در این قسمت همیشه گزینه  Minimal Labelانتخاب شود
 :Bottle Codeیه عدد سه رقمی که نشان دهنده کد بطری معرف است باید وارد شود
این کد اختصاصی در بخش پارامتر ها برای معرف های هر تست تعیین میشود.
 :Typeدر این قسمت نوع معرف انتخاب میشود بین گزینه های  R1تا R4
 :Sizeاندازه بطری معرف به این صورت S=20 ، M=50 ، L = 100 :وارد میشود.
منوی کالیبر (:)calibration
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این قسمت دارای دو زبانه  statusو  installationاست.
 :Statusدر این قسمت لیست کامل تست های نصب شده در دستگاه به همراه مد کالیبریشن نمایش داده
میشود.

برای کالیبر کردن هر تست گزینه  Start Up Calibrationرا فعال کرده و با انتخاب تست ها و انتخاب
گزینه  Editمد کالیبر را فعل میکنیم

تذکر  :برای تست های تک کالیبراتور مد  2 Pointو چند کالیبراتور مد  Fullرا انتخاب میکنیم.

تغییر  Kفاکتور:
با انتخاب گزینه  Calibration Informationوارد پنجره زیر میشویم.
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در این قسمت اطالعاتی در مورد اخرین کالیبر انجام شده تست به نمایش در میاد

که با تغییر دادن  Kفاکتور در این بخش میتوان خوانش تست را به نسبت این تغییر باال یا پایین برد.

برای انجام این کار از نسبت تناسب زیر استفاده میشود:
𝑤𝑒𝑛 𝐾
𝑑𝑙𝑂 𝐾

=

مقدار اسمی
مقدار خوانده شده

قسمت :Installation
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در قسمت سمت چپ لیست کامل کالیبراتور های نصب شده بر روی دستگاه نمایش داده میشود
اولین کالیبراتور که با  Wنمایش داده میشود مربوط به آب مقطر است که با انتخاب این کالیبراتور و
قرار دادن غلظت در تمامی تست ها روی عدد صفر تنظیم میشود.

تذکر :به تعداد اعداد اعشاری که برای دقت خوانش به آن نیاز داریم باید برای کالیبراتور آب در آن
تست اعشار بگذاریم.

 :Edit Concentrationبرای تغییرات غلظت هر کالیبراتور از این گزینه استفاده میشود.
 :Delete Calibrationبرای پاک کردن کالیبراتور ها ازین گزینه استفاده میشود.

 :Edit Calibratorبرای تغییرات بر روی کالیبراتور و ایجاد کالیبراتور جدید از این گزینه استفاده
میشود.
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برای هر کالیبراتور تنظیمات زیر باید انجام شود

 :Positionانتخاب جایگاه کالیبراتور در رینگ وسط سینی نمونه که با  Sمشحص شده است.

 :Nameانتخاب نام کالیبراتور

 :Codeیک عدد  3رقمی برای این قسمت تعیین میشود که دستگاه برای شناسایی کالیبراتور از آن
استفاده میکند.

بخش :Utility
زبانه  :Applicationایجاد و تغییرات در پارامتر تست ها
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در این قسمت  4صفحه برای انتخاب پارامتر های تست ها وجود دارد که با استفاده از پارامتر های
موجود در بروشور تست ها که شرکت تولید کننده ارائه میدهد تکمیل میشود.

در این قسمت برای شناساندن کالیبراتور به پارامتر تست از کد سه رقمی کالیبراتور استفاده میکنیم.
: Calculated Test
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در این بخش میتوان تست هایی که نیاز به ترکیب و عملیات ریاضی برای محاسبه دارند را تعریف کرد.
:Special Wash

در این بخش میتوان شستشوی اضافه را برای هر تستی که باعث ایجاد  Carry Overدر دستگاه
میشود ایجاد کرد.
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:Maintenance

 : Air Purgeاین عملیات برای پاکسازی مسیر سرنگ تا سر پروب ها استفاده میشود  ،با اجرای این
دستور آب با فشار و طی یه سیکل مشخص از سر پروب ها خارج میشود .

 :Cell Blankبررسی جذب نوری دستگاه در حالتی که کووت ها با آب دیونیزه پر میشوند.

 :Photometer Checkبررسی مسیر نوری دستگاه و اطمینان از درست کار کردن هالوژن المپ
دستگاه.

 :Resetبرگرداندن تمام ماژول های دستگاه به حالت اولیه

 :EX.Incubation Waterتعویض آب بنماری دستگاه و اضافه کردن هایترجنت به بنماری
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