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Hurtigstart referansehåndbok for Cellbind centrifuge  
 
Instrumentet skal kun brukes til dets formål, i perfekt teknisk stand, av kvalifiserte personer og under streng overholdelse av gjeldende 
standarder for sikkerhet og forebygging av ulykker. For detaljerte instruksjoner, vennligst se Hettich Universal 320 håndbok og 
bruksanvisning for produktene som beskrives under. 

Generell informasjon 

Cellbind centrifuge (i kombinasjon med Cellbind rotor  K7303) er forprogrammert for bruk av Cellbind mikrokolonnekort. Det er 
nødvendig å bruke PeliControl (  K1379) minst én gang hver dag når systemet brukes. Hvis kvalitetskontrolltestene ikke bestås, må 
årsaken til dette identifiseres. Laboratorietestene må ikke anses som sikre før problemet er løst. 

Reagenser 

Følgende mikrokolonnekort kan brukes i kombinasjon med Cellbind centrifuge: 
 
Cellbind Screen  K7000   
Cellbind Direct  K7011   
Cellbind Direct Type  K7012   

Driftsprosedyre 

1. Åpne og lukke lokket 

1.1 Åpne lokket 

Trykk på knappen “STOP / OPEN”. Lokket åpnes 
automatisk og den venstre lysdioden i knappen 
“STOP / OPEN” slukker.  

1.2 Lukke lokket 

Lukk lokket ved å trykke den fremre kanten av lokket 
forsiktig ned. Lokket låses av en motor. Den venstre 
lysdioden i knappen “STOP / OPEN” lyser.  

 

2. Fylle rotoren 

2.1 Rotorene og beholderne må kun fylles symmetrisk. 
2.2 Fyll alltid gelkortene utenfor sentrifugen. 

2.3 Det må ikke komme væske i sentrifugekammeret mens beholderne fylles og svinges ut. 

2.4 For å sørge for minst mulig vektforskjeller i sentrifugebeholderen, er det viktig å bruke et jevnt fyllenivå i 
beholderne. 

 

3. Trykknapper (taster) på kontrollpanelet 

3.1 Oversikt kontrollpanel. 
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3. Trykknapper (taster) på kontrollpanelet 

3.2 • Start sentrifugering. Lysdioden i knappen lyser så 
lenge rotoren dreier under sentrifugeringen. 

 
3.3 • Avslutt sentrifugering. 

 Rotorens hastighet reduseres med de forvalgte 
bremsestegene. Den høyre lysdioden i knappen 
lyser inntil rotoren har stoppet. Så snart rotoren har 
stoppet, blinker den venstre lysdioden i knappen. 
Når man trykker to ganger på knappen utløses 
NØDSTOPP. 

• Åpne lokk. 
Den venstre lysdioden i knappen slukker. 

 

3.4 Skifte mellom visning av RPM og RCF. 
RCF-verdier vises i > <. 

 

Fortolkning 

Se bruksanvisningen for produktene som beskrives over. 

Forsiktighetsregler 

Se bruksanvisningen for produktene som beskrives over. 
Feil bruk og håndtering kan føre til fare for liv og helse for brukeren eller tredjemann og kan svekke maskinen eller andre materielle 
verdier. Maskinen skal kun brukes til det spesifiserte formålet og bare mens den er i feilfri, teknisk sikker stand. 

Begrensninger 

Se bruksanvisningen for produktene som beskrives over. 

Det garanteres at produkter fra Sanquin virker som beskrevet i produsentens originale bruksanvisning. Det er meget viktig at prosedyrer, 

testoppstillinger og anbefalte reagenser og utstyr benyttes. Sanquin fraskriver seg ett hvert ansvar som måtte oppstå fra avvik fra dette. 

 


