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Kizárólag professzionális 

használásra 

Rövid áttekintési referencia-kézikönyv a Cellbind centrifuge berendezéshez 
 
A berendezés kizárólag rendeltetésének megfelelően, tökéletes műszaki állapotban használható szakképzett személyek által, és az 
aktuális biztonsági és baleset-megelőzési szabványok szigorú betartásával. Részletes utasításokat a Hettich Universal 320 kézikönyvében 
és az alább említett termékek használati útmutatójában talál. 

Általános információk 

A Cellbind centrifuge berendezés (a Cellbind rotorral együtt,  K7303) a Cellbind mikrooszlopos kártyákkal való használatra van előre 
programozva. A rendszer használatakor PeliControl (  K1379) használata szükséges legalább naponta egyszer. Ha a minőség-ellenőrzési 
teszt sikertelen, ennek okát azonosítani kell. A laboratóriumi tesztek mindaddig nem tekinthetők megbízhatónak, amíg a problémát nem 
oldották meg. 

Reagensek 

A következő mikrooszlopos kártyák használhatók együtt a Cellbind centrifuge: 
 
Cellbind Screen  K7000   
Cellbind Direct  K7011   
Cellbind Direct Type  K7012   

Üzemeltetési eljárás 

1. A fedél kinyitása és lezárása 

1.1 A fedél kinyitása 

Nyomja meg a „STOP / OPEN” gombot. A fedél 
automatikusan kinyílik, és a „STOP / OPEN” gomb bal 
oldalán található LED kialszik.  

1.2 A fedél lezárása 

A fedelet az elülső szélének óvatos lenyomásával 
csukhatja be. A fedél lezárását motor végzi. A 
„STOP / OPEN” gomb bal oldalán található LED 
világítani kezd. 

 

 

2. A rotor betöltése 

2.1 A rotorok és a tárolók csak szimmetrikusan tölthetők be. 
2.2 A gélkártyákat mindig a centrifugán kívül töltse meg. 
2.3 A megtöltés és a tárolók kifordítása alatt nem kerülhet folyadék a centrifuga kamrájába. 
2.4 Annak érdekében, hogy a súlykülönbségek a centrifuga tartályán belül a lehető legkisebbek maradjanak, fontos, 

hogy a tartályokban kiegyensúlyozott töltöttségi szintet tartsanak fenn. 
 

3. Vezérlőpanel nyomógombok (gombok) 

3.1 A vezérlőpanel áttekintése. 
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3. Vezérlőpanel nyomógombok (gombok) 

3.2 • Centrifugálás futtatásának elindítása. A gombon 
található LED mindaddig világít a centrifugálás 
futtatása alatt, amíg a rotor forog. 

 
3.3 • Centrifugálás futtatásának vége. 

A rotor az előre kiválasztott fékezési lépéseken 
keresztül áll le. A gomb jobb oldalán található LED 
világít, amíg a rotor le nem áll. Ha a rotor leállt, a 
gomb bal oldalán található LED villog. Ha kétszer 
lenyomja a gombot, azzal elindítja a 
VÉSZLEÁLLÍTÁST. 

• A fedél kinyitása. 
A gomb bal oldalán található LED kialszik. 

 

3.4 Váltás az RPM és az RCF megjelenítése között. 
Az RCF értékek > < között jelennek meg. 

 

Értelmezés 

Lásd a fent említett termékek használati útmutatóját. 

Óvintézkedések 

Lásd a fent említett termékek használati útmutatóját. 
A nem megfelelő használat és kezelés veszélyes lehet a felhasználó vagy a harmadik fél életére vagy végtagjaira, valamint a berendezés 
vagy más anyagi javak károsodását okozhatja. A berendezés kizárólag a meghatározott alkalmazásra szolgál és kizárólag tökéletes 
műszaki biztonsági állapotban. 

Korlátozások 

Lásd a fent említett termékek használati útmutatóját. 

A Sanquin termékek garantáltan az eredeti gyártó használati utasításában megadottaknak megfelelő teljesítményt nyújtják. Rendkívül 

fontos, hogy szigorúan betartsák az adott eljárásokat, a tesztek elrendezését, és ragaszkodjanak az ajánlott reagensek és berendezések 

használatához. A Sanquin az előzőekben leírtaktól történő bármilyen eltérés esetén minden felelősséget elhárít. 


