
 

 راهنمای استفاده از دستگاه ژل داک:

 . با زدن دکمه پاور دستگاه که بغل دستگاه سمت راست قرار دارد، دستگاه را روشن کنید.1

 جلوی دستگاه را فشار داده. رنگ سبز نشان دهنده روشن بودن دستگاه است.. دکمه دایره ای رنگ 2

 را باز کنید. SABZ Ladder Vision . نرم افزار3

 را انتخاب کرده و تنظیمات زیر را انجام دهید. Gel. جهت دیدن تصویر ژل، گزینه 4

 را انتخاب کنید. UV 312. گزینه ترانس 1

 ید.. فیلتر سبز رنگ را انتخاب  کن2

 را انتخاب و تنظیمات الزم را اعمال فرمایید.  exposure. گزینه 3

 را انتخاب کنید و تغییرات را اعمال کنید. Capture. جهت گرفتن عکس گزینه 4

کرده و سپس دکمه  shutdown. جهت خاموش کردن دستگاه. ابتدا از نرم افزار خارج شده. سیستم را 5

 ل سمت راست دستگاه را زده و دستگاه را خاموش کنید.جلوی دستگاه و در انتها دکمه بف

 

 نکات ایمنی کار با دستگاه:

 .جهت کار با دستگاه حتما از دستکش استفاده کنید 

 از ریختن مایعات بروی دستگاه خودداری کنید، هر محلولی که روی بردهای الکترونیکی بریزد می-

 در پی دارد.تواند به دستگاه آسیب برساند و خطر برق گرفتگی را 
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  پس از قرار دادن ژل روی صفحه دستگاه، در طول مدتی که المپUV  روشن است، از باز کردن

 جا کردن ژل خودداری کنید.دستگاه و جابه

  دقیقه باشد. با رعایت این نکته، طول عمر دستگاه  10حداکثر زمان روشن ماندن دستگاه نباید بیشتر از

 تر خواهد شد.بسیار طوالنی

  های آزمایشگاه منتقل نکنید.کاهش آلودگی وسایل و تجهیزات اتاق الکتروفورز را به دیگر بخشجهت 

 .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
 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هزمزگان کمیته ایمنی دانشکده

 دبیر کمیته : دکتر اقدس دهقانی

 


