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Cellbind centrifuge  K7302                   
069_v02 02/2017 (sv)  Endast för professionellt bruk 

Snabbstartshandbok för Cellbind centrifuge 
 
Instrumentet ska endast användas för avsett ändamål, i perfekt tekniskt skick, av kvalificerade personer och enligt gällande normer för 
säkerhet och olycksprevention. För detaljerade instruktioner läs handboken för Hettich Universal 320 och IFU för de produkter som 
nämns nedan. 

Allmän information 

Cellbind centrifuge (i kombination med Cellbind rotor  K7303) är förprogrammerad för användning av Cellbind-kort med mikrokolonner. 

När systemet är i bruk måste man använda PeliControl (  K1379) minst en gång om dagen. Om utrustningen inte klarar 
kvalitetskontrolltestet måste man undersöka och fastställa orsaken till detta. Laboratorieresultaten anses inte vara tillförlitliga förrän 
problemet har åtgärdats. 

Reagens  

Följande kort med mikrokolonner kan användas tillsammans med Cellbind centrifuge: 
 
Cellbind Screen  K7000   

Cellbind Direct  K7011   

Cellbind Direct Type  K7012   

Tillvägagångssätt 

1. Öppna och stänga locket 
1.1 Öppna locket 

Tryck på knappen ”STOP / OPEN”. Locket öppnas 
automatiskt och den vänstra dioden i knappen 
”STOP / OPEN” släcks.  

1.2 Stänga locket 

Stäng locket genom att trycka försiktigt framtill på 
locket. Locket låses med hjälp av en elmotor. Den 
vänstra dioden i knappen ”STOP / OPEN” tänds.  

 

2. Ladda rotorn 
2.1 Rotorerna och bägarna ska laddas symmetriskt. 
2.2 Gelkorten ska alltid fyllas utanför centrifugen. 
2.3 Se till att ingen vätska tränger in i centrifugalkammaren när bägarna fylls på och svängs ut. 
2.4 För att skapa bästa möjliga balans i centrifugbehållaren är det viktigt att ha en jämn påfyllnadsnivå i behållarna. 

 

3. Kontrollpanelens tryckknappar (nycklar) 
3.1 Översikt över kontrollpanelen. 
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3. Kontrollpanelens tryckknappar (nycklar) 
3.2 • Starta centrifugeringen. Dioden i knappen tänds när 

centrifugeringen startar och den släcks först när 
rotorn har stannat. 

 
3.3 • Avsluta centrifugeringen. 

Rotorn saktar ned i förinställda bromssekvenser. 
Den högra dioden i knappen lyser tills rotorn har 
stannat. Så snart rotorn har stannat blinkar den 
vänstra dioden i knappen. Om du trycker två 
gånger på knappen aktiveras NÖDSTOPPET. 

• Öppna locket. 
Den vänstra dioden i knappen släcks. 

 

3.4 Växla mellan visning av RPM respektive RCF. 
RCF-värden anges inom tecknen > <. 

 

Tolkning 

Se IFU för ovan nämnda produkter. 

Försiktighetsåtgärder 

Se IFU för ovan nämnda produkter. 
Felaktig användning och hantering kan resultera i risker för användarens eller tredje parts liv och lem samt till skador på maskinen eller 
andra materiella tillgångar. Maskinen ska endast användas för de ändamål som specificeras, samt i ett perfekt och säkert tekniskt skick. 

Begränsningar 

Se IFU för ovan nämnda produkter. 

Sanquin produkter ger garanterat de prestanda som beskrivs i originaltillverkarens bruksanvisning. Det är mycket viktigt att strängt följa 

beskrivna procedurer, testuppställningar och rekommenderade reagensmedel och apparatur. Sanquin frånsäger sig allt ansvar till följd av 

att detta försummas. 


