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069_v02 02/2017 (cs)  Pouze pro profesionální použití 

Stručná referenční příručka k Cellbind centrifuge 
 
Přístroj smí být používán pouze v souladu s určením, kvalifikovanými pracovníky, za dokonalého technického stavu a za přísného 
dodržování aktuálních norem bezpečnosti a prevence nehod. Podrobné pokyny uvádí příručka k přístroji Hettich Universal 320 a Návody 
k použití níže zmíněných produktů. 

Všeobecné informace 

Cellbind centrifuge (vybavená součástí Cellbind rotor  K7303) je předprogramovaná k použití mikrosloupcových karet Cellbind. Při 
používání systému je potřeba nejméně jednou denně použít kontrolní materiál PeliControl (  K1379). Jestliže testy kontroly kvality 
nejsou úspěšné, musí být zjištěn důvod. Laboratorní testy nelze považovat za spolehlivé, dokud problém není vyřešen. 

Reagencie  

Spolu s Cellbind centrifuge lze použít následující mikrosloupcové karty: 
 

Cellbind Screen  K7000   
Cellbind Direct  K7011   
Cellbind Direct Type  K7012   

Provozní postup 

1. Otevírání a zavírání víka 
1.1 Otevření víka 

Stiskněte tlačítko „STOP / OPEN“ (Zastavit/otevřít). 
Víko se automaticky otevře a levá kontrolka LED na 
tlačítku „STOP / OPEN“ (Zastavit/otevřít) zhasne.  

1.2 Zavření víka 

Zavřete víko jemným tlakem na jeho přední okraj. 
Zajištění víka provede motor. Rozsvítí se levá 
kontrolka na tlačítku „STOP / OPEN“ (Zastavit/otevřít).  

 

2. Vkládání do rotoru 
2.1 Rotor a závěsy lze zatěžovat výhradně symetricky. 
2.2 Gelové karty vždy vkládejte mimo centrifugu. 
2.3 Do středového prostoru centrifugy se při plnění a vyklápění závěsů nesmí dostat tekutina. 
2.4 Aby byly hmotnostní rozdíly mezi nádobkami v centrifuze co nejmenší, je důležité, aby by byla hladina plnění 

nádobek stejná. 
 

3. Tlačítka ovládacího panelu 
3.1 Přehled informací o ovládacím panelu. 
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3. Tlačítka ovládacího panelu 
3.2 • Spuštění centrifugace. Dokud se rotor centrifugy 

otáčí, kontrolka LED na tomto tlačítku svítí. 

 
3.3 • Ukončení centrifugace. 

Rotor bude zpomalovat v předem zvolených 
brzdných krocích. Pravá kontrolka LED na tomto 
tlačítku svítí, dokud se rotor nezastaví. Jakmile se 
rotor zastaví, levá kontrolka LED na tomto tlačítku 
začne blikat. Dvojím stisknutím tohoto tlačítka 
zahájíte NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. 

 
• Otevřete víko. 

Levá kontrolka LED na tlačítku zhasne. 

 

3.4 Přepnutí mezi zobrazením RPM a RCF. 
Hodnoty RCF se zobrazují uvnitř > <. 

 

Hodnocení 

Viz návody k použití výrobků zmíněných výše. 

Upozornění 

Viz návody k použití výrobků zmíněných výše. 
Nesprávné použití a zacházení mohou vést k ohrožení života a končetin uživatele nebo jiných osob a poškození přístroje nebo jiným 
hmotným škodám. Přístroj je určen výhradně k popsaným způsobům použití a pouze za podmínky bezvadného technického 
a bezpečnostního stavu. 

Omezení 

Viz návody k použití výrobků zmíněných výše. 
 
Sanquin zaručuje, že funkční charakteristiky jejích produktů budou takové, jaké jsou popsány v původních návodech k použití od 

výrobce. Je nezbytné přesně dodržovat postupy, rozvržení testů a doporučení k činidlům a vybavení. Nadace Sanquin se zříká veškeré 

zodpovědnosti v případě jakýchkoli odchylek od těchto postupů, rozvržení a doporučení. 

 

 

 

 


