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 :Multi-mode readerراهنمای استفاده از دستگاه 

  ای شکل که باالی با فشردن دکمه دایره روشن کنید.سمت چپ و پایین، آن،  جلوابتدا دستگاه را با کلید پاور

 خارج کرد.پلیت را وارد دستگاه یا از دستگاه توان کلید پاور قرار دارد، می

  برنامهGen5 .را باز کنید 

  در صفحهTask Manager با انتخاب کادر ،Read Now گزینه ،New  .ای باز خواهد شد که صفحهرا بزنید

 است( Well Plate 96نوع آن را انتخاب کنید. )به طور پیش فرض،  Plate Typeاز قسمت 

  با کلیک برروی گزینهRead میتوانید ،Detection Method .مورد نظر را انتخاب کنید 

o Absorbance 

o Fluorescence intensity 

o Lumine scence 

o Time-resolved fluorescence 

 Opticsو  Endpoint/Kineticآن Read Type  انتخاب شده که  Absorbanceکه به طور پیش فرض 

Type  آنMonochromators  .سپس استOK  .کنید 

  صفحهRead step  باز خواهد شد. قسمتStep lable  .از قسمت را پر کنیدFull Plate  ،باال سمت راست

 های مورد نظر برای خوانش را انتخاب کنید.چاهک

 ، طول موج مورد نظر را به دستگاه بدهید. Wavelengthsاز قسمت 

Read Speed .را انتخاب کنید 



o Normal )پیش فرض( 

o Sweep 

           Pathlength Correction  را تیک بزنید. سپسOK  .کنید 

  کند.دستگاه شروع به خوانش می

 کنید. saveتوانید اطالعات خود را می شود.می Excelاطالعات وارد  Edit Matrixبعد از خوانش با انتخاب گزینه 

دستگاه را خاموش کنید. نرم افزار دستگاه را ببندید و سیستم را  و بعد از اتمام کار، پلیت را از دستگاه خارج کرده

 خاموش کنید.

 

 :Take3راهنمای استفاده از 

  هنگام استفاده از پلیتTake3 .خیلی احتیاط کنید تا به پلیت ضربه یا آسیب وارد نشود 

  نگه داشته و با دست درپوش پلیت حالت آهنربایی دارد، که باید در هنگام بستن آن، پلیت را با یک دست

 دیگر درپوش را به آرامی برروی پلیت قرار داد.

  کردن صفحه پلیت، حتما از دستمال میکروفایبر و آب مقطر استفاده کنید. تمیزبرای 

، Read Now، با انتخاب کادر Task Managerدر صفحه پلیت را در دستگاه قرار دهید. بعد از باز کردن نرم افزار، 

  را انتخاب کنید.2 یا  1گزینه را بزنید.  Take3 Applicationگزینه 

1. Nucleic Acid Quantification 

o Sample Type: RNA / ssDNA / dsDNA / New Nucleic Acid 

2. Protein A280 

o Sample Type: 1Abs at 1cm=1mg/ml / BSA / IgG / Lysozyme 

Sample Type  کنید. سپس مورد نظر خود را انتخابWell Type بروی  با کلیک . را برای هر چاهک مشخص کنید

 کند. دستگاه شروع به خوانش می Readگزینه 

 کنید. saveتوانید اطالعات خود را می شود.می Excel، اطالعات وارد Approveبعد از خوانش، با کلیک بروی کادر 

و تمیز کنید. دستگاه را خاموش کنید. نرم افزار دستگاه را ببندید و  بعد از اتمام کار، پلیت را از دستگاه خارج کرده

 سیستم را خاموش کنید.

 

 



 

 

 

 

 نکات ایمنی کار با دستگاه:

 .جهت رفع نوسان برق از ترانس محافظ اتومات قبل از ورودی دستگاه استفاده نمایید 

 الکترونیکی بردهای روی که محلولی هر، کنید خودداری محفظه داخل به مایع ریختن از 

 و خطر برق گرفتگی را در پی دارد. برساند آسیب دستگاه به تواندمی بریزد

 ای شکل جلوی دستگاه برای باز و بسته کردن جایگاه مخصوص قرار دادن پلیت دکمه دایره

باشد. به هیچ عنوان با فشار دست اقدام به باز و بسته کردن آن نکنید، زیرا احتمال می

 سیب به دستگاه وجود دارد. شکستن و آ

 .جهت کار با دستگاه و بروز هر گونه مشکل از کارشناس بخش کمک بگیرید 

 

 آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
 سمیعی افشین رئیس مرکز : دکتر

 کارشناس مرکز: بهناز رهنما
 کمیته ایمنی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هزمزگان

 دهقانیدبیر کمیته : دکتر اقدس 

 

 


