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Само за професионална 

употреба 

Кратко начално справочно ръководство за Cellbind centrifuge 

 

Уредът трябва да се използва само по предназначение, в отлично техническо състояние, от квалифицирани лица и при строго съблюдаване на 
текущите стандарти за безопасност и предотвратяване на злополуки. За подробни инструкции, моля, вижте ръководството на Hettich 
Universal 320 и инструкциите за употреба на споменатите по-долу продукти. 

Обща информация 

Cellbind centrifuge (заедно с Cellbind rotor  K7303) е предварително програмирана за използване на микроколонни карти Cellbind. При 
работа със системата PeliControl (  K1379) трябва да се използва поне веднъж дневно. В случай на неуспешно преминаване на тестовете за 
качествен контрол, трябва да се определи причината за това. Лабораторните тестове не трябва да се считат за надеждни до разрешаване на 
проблема. 

Реагенти: 

Заедно със Cellbind centrifuge могат да се използват следните микроколонни карти: 
 

Cellbind Screen  K7000   

Cellbind Direct  K7011   

Cellbind Direct Type  K7012   

Работна процедура 

1. Отваряне и затваряне на капака 

1.1 Отваряне на капака 

Натиснете бутона „STOP / OPEN“. Капакът се отваря 
автоматично и левият светодиод на бутона 
„STOP / OPEN“ изгасва.  

1.2 Затваряне на капака 

Затворете капака, като внимателно натиснете предния 
му край надолу. Заключването на капака се извършва от 
мотор. Левият светодиод в бутона „STOP / OPEN“ се 
включва. 

 

 

2. Зареждане на ротора 

2.1 Роторите и клетките трябва да се зареждат симетрично. 

2.2 Винаги зареждайте гелните карти извън центрофугата. 

2.3 Не трябва да се допуска навлизане на течност в камерата на центрофугата при пълнене или развиване на клетките. 

2.4 За да намалите максимално разликата между тежестите във вътрешността на центрофугата, трябва да поддържате 
еднакво ниво на запълване на контейнерите. 

 

3. Бутони (клавиши) на контролния панел 

3.1 Общ преглед на контролния панел. 
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3. Бутони (клавиши) на контролния панел 

3.2 • Започнете цикъл на центрофугиране. По време на 
цикъла светодиодът в бутона свети, ако роторът се 
върти. 

 
3.3 • Завършете цикъла на центрофугиране. 

Роторът забавя въртенето си на предварително 
избрани стъпки. Десният светодиод в бутона се 
включва, докато роторът спре. След като роторът се 
установи, левият светодиод в бутона започва да 
примигва. Двукратното натискане на бутона задейства 
АВАРИЙНОТО СПИРАНЕ. 

• Отворете капака. 
Левият светодиод в бутона изгасва. 

 

3.4 Превключване между показването на обороти в минута 
и относителна центробежна сила. 
Стойностите на относителната центробежна сила са 
показани в > <.  

Интерпретиране 

Вижте инструкциите за употреба на гореспоменатите продукти. 

Предпазни мерки 

Вижте инструкциите за употреба на гореспоменатите продукти. 
Неправилната употреба и манипулация може да представлява опасност за живота и крайниците на потребителя или трети лица и да влоши 
състоянието на машината или други материални активи. Машината трябва да се използва само за посочените приложения и в безупречно 
състояние на техническа безопасност. 

Ограничения 

Вижте инструкциите за употреба на гореспоменатите продукти. 
 
Гарантира се ефективност на продуктите Sanquin като тази, описана в инструкциите за употреба на първоначалния производител. 

От съществено значение е строгото спазване на процедурите, тестовите постановки и препоръчителните реагенти и оборудване. 

Sanquin не поема никаква отговорност при отклонение от горепосоченото. 


