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سالمت ملی ،نه تنها حرفه ما
بلکه هدف ماست

پلایدهآلپــارس شــرکتی تخصصــی در حــوزهی تولیــد تجهیــزات آزمایشــگاهی
و پزشــکی اســت کــه بــا رعایــت باالتریــن اســتانداردها در تولیــد محصــوالت خــود
و اخــذ گواهینام ـهی مدیریــت کیفیــت  ISO 9001و  ،ISO 13485همــواره کیفیــت
محصــول و رضایــت کاربــران را هــدف قــرار داده اســت.
مــا از دیربــاز در شــرکت پلایدهآلپــارس در مســیر پوشــش هرچــه بیشــتر
نیازهــای مختلــف حــوزهی آزمایشــگاهی و پزشــکی ثابــت قــدم بــوده و بــر ســه
اصــل متمرکــز هســتیم:

نوآوری ،دقت ،کیفیت

شروعی مطمئن ،نتیجهای مطمئن
کیفیــت بــاال ،عملکــرد دقیــق و دوام طوالنــی ســمپلرهای  P.I.P.حاصــل طراحــی
ویــژه ،اســتفاده از مــواد اولیــه و قطعــات باکیفیــت و همچنیــن کنتــرل و نظــارت دقیق
فرآیندهــای ســاخت و تولیــد ســمپلر اســت .ســمپلرهای  P.I.P.عملکــردی مطابــق بــا
اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی ( ISO 8655و  )ISIRI 11504داشــته و در طراحــی
آنهــا تمامــی اصــول ارگونومیــک جهــت ســهولت کاربــری و حفــظ ســامت شــغلی
کاربــران لحــاظ شــدهاســت.

پشتیبان شما با ارائهی کاملترین خدمات پس از فروش
تعهــد شــرکت پــل ایــدهآل پــارس بــه مشــتریان خــود فراتــر از عرضــه محصــوالت
نوآورانــه و باکیفیــت اســت .درهمیــن راســتا ،ایــن شــرکت بــا بهرهگیــری از
کارشناســان مجــرب و کارآزمــوده و انجــام ســرویسهای دورهای ســمپلرهای
خــود ،کاملتریــن ســطح از گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش را بــه مشــتریان
ارائــه میکنــد.
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پل ایدهآل پارس

 .1مالحظات
پیــش از شــروع بــه کار بــا ســمپلرهای  P.I.P.حتم ـ ًا دفترچــه
راهنمــای دســتگاه را بــه دقــت مطالعــه نماییــد.
ایــن دفترچــه حــاوی اطالعــات مهمــی در رابطــه بــا نحــوهی
نگهــداری از ســمپلر ،ســرویس دورهای ،آلودگیزدایــی و ...
اســت .لــذا در حفــظ و نگهــداری آن کوشــا باشــید.
در صــورت انتقــال ســمپلر بــه شــخص ثالــث ،دفترچــه
راهنمــای محصــول را نیــز بــه همــراه دســتگاه تحویــل دهیــد.
درصــورت عــدم رعایــت دســتورالعملهای ذکــر شــده در
دفترچــه راهنمــا ،شــرکت  P.I.P.هیــچ گونــه مســئولیتی در قبــال
بــروز هرگونــه آســیب بــه ســمپلر نخواهــد پذیرفــت.

 .1-1ثبت محصول
جهت ثبت سمپلر خود در سامانهی شرکت پل ایدهآل پارس:
 .1به درگاه اینترنتی ثبت محصول به آدرس  my.medpip.comمراجعه کنید.
 .2شــماره ســریال درج شــده بــر روی بدن ـهی ســمپلر و یــا جعب ـهی آن را ثبــت
نماییــد.
بــا مراجعــه بــه صفحـهی ثبــت محصــول در وبســایت شــرکت پــل ایــدهآل پارس،
میتوانید راهنماییهای الزم و اطالعات تکمیلی را دریافت کنید.
جهــت برخــورداری از حداکثــر خدمــات پــس از فــروش
و گارانتــی شــرکت پلایــدهآل پــارس ،شــماره ســریال
ســمپلر خــود را در ســامانهی ثبــت محصــول شــرکت
بــه آدرس  my.medpip.comثبــت نماییــد.
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 .2-1عالئم و نمادها
!

 :نکتهی مهم

 :هشدار

 .3-1چک لیست تحویل
جعبهی سمپلر  P.I.P.حاوی موارد زیر است:
جدول  .1چک لیست تحویل سمپلر P.I.P.

تعداد

کاال
سمپلر

1

دفترچه راهنما

1

گواهی انطباق

1

اورینگ یدک

5

کارت گارانتی

1

کاتالوگ سایر محصوالت

1

7

 .2معرفی سمپلر P.I.P.
 .1-2نمای کلی سمپلر P.I.P.
دکمهی حجمبرداری

دکمهی پران نوک سمپلر
دستگیرهی ارگونومیک

بدنهی سبک و مقاوم

پران نوک سمپلر

شفت فلزی و اورینگهای ضدنشت

شکل  .1نمای کلی سمپلر P.I.P.
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 .2-2ویژگیهای سمپلر P.I.P.
ســمپلرهای  P.I.P.بــه واســطهی طراحــی ویــژه و بهرهمنــدی از مــواد اولیــه و
قطعــات باکیفیــت ،امــکان حجمبــرداری در کمــال دقــت و صحــت را بــرای
کاربــران فراهــم میســازند .ازجملــه ویژگیهــای ایــن ســمپلرها میتــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

 .1-2-2مکانیزم حجم برداری
قطعــات تمامــ ًا فلــزی و ضدزنــگ درگیــر در مکانیــزم حجمبــرداری
ســمپلرهای  P.I.P.موجــب دوام و طــول عمــر بــاالی ایــن محصــول میشــوند.
بهرهمنــدی از چندیــن اورینــگ در طراحــی ســمپلرهای  P.I.P.جهــت جلوگیــری
از نشــت هــوا ســبب افزایــش دقــت حجمبــرداری میگــردد.

شکل  .2قطعات فلزی و ضد زنگ

 .2-2-2دکمهی حجمبرداری و پران نوک سمپلر
از ویژگیهــای ســمپلر  P.I.P.طراحــی دکمــهی حجمبــرداری بــا قابلیــت جــدا
شــدن و تغییــر جهــت اســت .ایــن ویژگــی باعــث میشــود تــا خوانــدن عــدد
نوشــته شــده بــر روی دکمـهی حجمبــرداری ســمپلر ،حتــی هنــگام کار بــا دســت
چــپ نیــز بــه ســهولت انجــام شــود.
حرکــت کامــ ً
ا نــرم و روان دکمــهی حجمبــرداری
ســمپلر  P.I.P.باعــث کاربــری آســان ایــن ابــزار
میشــو د .
اســتفاده از کــد رنگــی در طراحــی ســمپلر P.I.P.
امــکان شناســایی و ســازماندهی آســانتر آن را
فراهــم میســازد.

دکمـهی پــران نــوک ســمپلر عملکــردی کامـ ً
ا روان
داشــته و ســبب خســتگی کمتــر دســت کاربر میشــود.
9

شــکل  .3دکمــهی حجمبــرداری و
پران نوکسمپلر

 .3-2-2بدنه
بدنـهی ســمپلر  P.I.P.بــا کیفیــت و مقــاوم بــوده و مطابــق بــا اصــول ارگونومــی
طراحــی شــده اســت .بنابرایــن درصــورت اســتفادهی مکــرر از ســمپلر و
حجمبرداریهــای طوالنــی مــدت ،دســت کاربــر در معــرض فشــار کمتــری
قــرار خواهــد گرفــت.
ســمپلرهای  P.I.P.در برابــر اشــعهی  ،UVمــواد شــیمیایی ،مــواد شــوینده و
حاللهــای آلــی رایــج در آزمایشــگاه مقــاوم هســتند.
وجــود دســتگیرهی ارگونومیــک در ســمپلر  P.I.P.باعــث میشــود تــا فشــار
کمتــری بــه مــچ و انگشــتان دســت وارد گــردد.
ســمپلر P.I.P.قابــل اتــوکالو اســت .اتــوکالو کــردن ســمپلر در دمــای  121 Cو
بــه مــدت  20دقیقــه صــورت میگیــرد .دقــت کنیــد کــه قبــل از قــرار دادن ســمپلر
در دســتگاه اتــوکالو ،دکمــهی حجمبــرداری را از آن جــدا نماییــد( .بــه صفحــهی 26
رجــوع کنیــد).
0

تمامــی ســمپلرهای  P.I.P.دارای شــماره ســریال حــک شــده بــر روی بدنــه
هســتند .شــماره ســریال ایــن امــکان را بــه شــما میدهــد تــا ســمپلر خــود را ثبــت
کــرده و در صــورت نیــاز بــه ســرویس ،آن را بــه
شــرکت پــل ایــده آل پــارس ارســال نماییــد.
( به صفحهی  6رجوع کنید).

شکل  .4بدنهی سمپلر P.I.P.

جهــت برخــورداری از حداکثــر خدمــات
پــس از فــروش و گارانتــی شــرکت
پلایــدهآل پــارس ،شــماره ســریال ســمپلر
خــود را در ســامانهی ثبــت محصــول
شــرکت بــه آدرس my.medpip.com
ثبــت نماییــد( .بــه صفحــهی  6رجــوع کنیــد).
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 .3-2عملکرد
مکانیــزم حجمبــرداری ســمپلرهای  P.I.P.بــر اســاس اصــل جابهجایــی هــوا
( )Air displacementعمــل میکنــد .در ایــن طراحــی ،همــواره بیــن پیســتون
ســمپلر و ســطح نمونــه مقــداری هــوا وجــود دارد کــه بــه آن حجــم هــوای مــرده
( )Dead volumeگفتــه میشــود .زمانــی کــه دکمــهی حجمبــرداری ســمپلر
فشــرده میشــود ،پیســتون داخــل ســمپلر بــه ســمت پاییــن حرکــت میکنــد
و هــوا را بــه خــارج هدایــت مینمایــد .میــزان حجمــی از هــوا کــه بــه بیــرون
هدایــت میشــود ،برابــر اســت بــا میــزان حجمــی از نمونــه کــه بــه داخــل
نــوک ســمپلر وارد میگــردد .ســمپلرهای  P.I.P.بــه واســطهی عمکــرد مبتنــی
بــر جابهجایــی هــوا از دقــت باالیــی جهــت حجمبــرداری از اغلــب نمونههــای
آزمایشــگاهی برخــوردار هســتند.

پیستون

شفت
حجم هوای مرده

نوک سمپلر

نمونه

شکل  .5مکانیزم حجمبرداری سمپلر

P.I.P.
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 .3روشهای حجمبرداری
بــه منظــور انجــام مراحــل حجمبــرداری توســط ســمپلرهای  P.I.P.میتــوان از
دو روش اســتاندارد ( )Forward Pipettingو معکــوس ( )Reverse Pipettingاســتفاده
کــرد .روش حجمبــرداری اســتاندارد ،مناســب محلولهــای آبــی اســت و روش
حجمبــرداری معکــوس بــرای نمونههــای خــاص ماننــد مایعــات ویســکوز و یــا
فــرار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
جهــت اطــاع از روش حجمبــرداری مناســب بــرای نمونههــای مختلــف
میتوانیــد از جــدول  2کمــک بگیریــد.
جدول .2راهنمای انتخاب روش حجمبرداری
توضیحات

محلول  /ترکیب

مثال

روش مناسب

محلولهای آبی

بافرها و محلول رقیق
آب نمک

استاندارد

__

محلولهای ویسکوز

محلولهــای پروتئینــی و
اســید نوکلئیــک ،گلیســرول
و توئیــن  20و 40و 60و80

معکوس

بــه منظــور جلوگیــری از
ایجـــاد حباب ،حجمبرداری
از نمونــه را بــه آرامــی
انجــام دهیــد.

ترکیبات فرار

متانول و هگزان

معکوس

مایعات بدن

سرم  /خون

معکوس

محلولهای نوکلئوتیدی

 DNAژنومی و PCR

استاندارد

ترکیبات رادیواکتیو

بــه منظـــور کاهـــش
اثـــر تبخیـــر ،مراحـــل
حجمبــرداری و تخلیــهی
نمونــه را بــه ســرعت
انجــام دهیــد.
هنــگام حجمبــرداری و
پــس از تخلیــه نمونــه چند
ثانیــه مکــث کنیــد.
__

14Carbonate

استاندارد

اسید /باز

H2SO4, HCI, NaOH

استاندارد

__

نمونههای سمی

__

استاندارد یا
معکوس

__

³H-thymidine

12
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 .1-3مراحل حجمبرداری به روش استاندارد
وضعیت اولیه
توقف اول
توقف دوم

1

3

2

4

5

شکل  .6مراحل حجمبرداری به روش استاندارد

 .1آمادهســازی :ســمپلر را بــه صــورت عمــودی نگــه داریــد.
دکمـهی حجمبــرداری ســمپلر را بــه آرامــی تــا توقــف اول
فشــار دهید.
 .2حجمبــرداری :نــوک ســمپلر را بــه داخــل نمونــه
فــرو ببریــد .دکمــهی حجمبــرداری ســمپلر را
بهآرامــی رهــا کنیــد تــا در وضعیــت اولیــه قــرار
گیــرد .یــک ثانیــه صبــر نماییــد تــا نمونــه ،زمــان الزم
بــرای رســیدن بــه داخــل نــوک ســمپلر را داشــته
باشــد.
در حیــن حجمبــرداری بــا ســمپلر ،همــواره ســمپلر را
بــه صــورت عمــودی نگــه داریــد و ســعی کنیــد کــه نــوک
ســمپلر بــا دیــواره ظــرف تمــاس پیــدا نکنــد( .شــکل )7

شــکل  .7عمــود نگــه داشــتن
ســمپلر هنــگام حجمبــرداری

فشردن یا رها کردن دکمهی سمپلر باید به آرامی و
با سرعت یکنواخت صورت گیرد.
 .3تخلیــه نمونــه :نــوک ســمپلر را در زاوی ـهای بیــن 10
الــی  45درجــه نســبت بــه دیــوارهی ظــرف قــرار داده و
ســپس دکمـهی حجمبــرداری را تــا توقــف اول بــه ســمت
پاییــن فشــار دهیــد .یــک ثانیــه مکــث کنیــد( .شــکل )8
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شکل  .8زاویهی تخلیهی نمونه

در صــورت مشــاهدهی قطــره بــر روی نــوک ســمپلر ،پیــش از تخلیــه نمونــه ،بــه
دقــت نــوک ســمپلر را بــا پارچــهی اســتریل و بــدون کــرک تمیــز نماییــد .توجــه
کنیــد کــه پارچــه بــا خروجــی نــوک ســمپلر بــه هیــچ وجــه تمــاس پیــدا نکنــد زیــرا در
اینصــورت نمونــه بهطــور کامــل از دســت خواهــد رفــت( .شــکل )9

شکل  .9پاک کردن نوک سمپلر

 .4تکمیــل فرآینــد تخلی ـهی نمونــه :دکم ـهی حجمبــرداری ســمپلر را تــا توقــف دوم
فشــار دهیــد .بــا ایــن کار تمــام ذرات نمونــه از نــوک ســمپلر بــه بیــرون منتقــل
میشــود .در نهایــت ســمپلر را درحالیکــه نــوک ســمپلر بــا دیــوارهی ظــرف در
تمــاس اســت ،از ظــرف خــارج نماییــد.
حجمبــرداری مجــدد :چنانچــه در نظــر دارید تــا دوبــاره از همان نمونه حجمبــرداری
کنیــد ،دکمـهی ســمپلر را در وضعیــت توقــف اول نگه دارید و ســپس نوک ســمپلر را به
داخــل نمونــه فــرو بــرده و مراحــل  3 ،2و  4را مجددا ً تکــرار نمایید.

 .5اتمــام فرآینــد حجمبــرداری :دکمــهی
حجمبــرداری ســمپلر را رهــا کنیــد تــا بــه وضعیــت
اولیــه بازگــردد .در نهایــت نــوک ســمپلر را بــا
اســتفاده از دکمـهی پــران نــوک ســمپلر دفــع نمایید.
(شــکل )10
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شکل  .10دفع نوک سمپلر
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 .2-3مراحل حجمبرداری به روش معکوس
وضعیت اولیه
توقف اول
توقف دوم

1

3

2

4

5

شکل  .11مراحل حجمبرداری به روش معکوس

 .1آمادهســازی :ســمپلر را در وضعیــت عمــودی نگهداریــد .دکمــهی
حجمبــرداری ســمپلر را بهآرامــی فشــار دهیــد تــا بــه توقــف دوم برســد.
 .2حجمبــرداری :نــوک ســمپلر را بــه داخــل نمونــه فــرو ببریــد .اجــازه دهیــد
دکمــهی حجمبــرداری ســمپلر بــه وضعیــت اولیــه بــاز گــردد .یــک ثانیــه صبــر
کنیــد تــا نمونــه زمــان الزم بــرای ورود بــه داخــل نــوک ســمپلر را داشــته باشــد.
در حیــن حجمبــرداری بــا ســمپلر ،همــواره ســمپلر را بــه صــورت عمــودی نگــه
داریــد و ســعی کنیــد کــه نــوک ســمپلر بــا دیــواره ظــرف تمــاس پیــدا نکند( .شــکل )7
فشردن یا رها کردن دکمهی سمپلر باید به آرامی و با سرعت یکنواخت صورت
گیرد.
 .3تخلیــه نمونــه :نــوک ســمپلر را در زاویـهای بیــن  10الــی  45درجــه نســبت بــه
دیــوارهی ظــرف قــرار دهیــد .ســپس دکمـهی حجمبــرداری را تــا توقــف اول بــه
ســمت پاییــن فشــار دهیــد .یــک ثانیــه مکــث کنیــد( .شــکل )8
در صــورت مشــاهدهی قطــره بــر روی نــوک ســمپلر ،پیــش از تخلیــه نمونــه،
بــه دقــت نــوک ســمپلر را بــا پارچــهی اســتریل و بــدون کــرک تمیــز نماییــد.
توجــه کنیــد کــه پارچــه بــا خروجــی نــوک ســمپلر اصـ ً
ا تمــاس پیــدا نکنــد زیــرا در
ایــن صــورت نمونــه بهطــور کامــل از دســت خواهــد رفــت( .شــکل )9
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 .4تکمیــل فرآینــد تخلیـهی نمونــه :مقــداری نمونــه در نــوک ســمپلر باقیمانــده
اســت .بــا فشــردن دکمــهی حجمبــرداری ســمپلر تــا توقــف دوم ،ایــن مقــدار
نمونــه را بــه ظــرف نمونــه بازگردانــده و یــا درون ظــرف پســماند تخلیــه نماییــد.
حجمبــرداری مجــدد :چنانچــه در نظــر داریــد تــا دوبــاره از همــان نمونــه
حجمبــرداری کنیــد ،دکمـهی ســمپلر را در وضعیــت توقــف اول نگــه داریــد و ســپس
نــوک ســمپلر را بــه داخــل نمونــه فــرو بــرده و مراحــل  2و  3را مجــددا ً تکــرار نمایید.
 .5اتمــام فرآینــد حجمبــرداری :دکم ـهی حجمبــرداری ســمپلر را رهــا کنیــد تــا
بــه وضعیــت اولیــه بــاز گــردد .در نهایــت نــوک ســمپلر را بــا اســتفاده از دکمـهی
پــران نــوک ســمپلر جــدا نماییــد( .شــکل )10
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 .4نکات حجمبرداری
بــه منظــور اســتفادهی بهینــه از ســمپلر  P.I.P.نــکات حجمبــرداری صحیــح کــه در
ادامــه ذکــر شــدهاند را رعایــت نماییــد.
از ســمپلری اســتفاده کنیــد کــه حجــم نامــی نوشــته شــده بــر روی آن متناســب
بــا مقــدار نمونـهای باشــد کــه قصــد داریــد از آن حجمبــرداری کنیــد.
از نوک سمپلرهای استاندارد و با کیفیت استفاده نمایید( .شکل )12
هر نوک سمپلر را فقط جهت توزیع یک نمونه استفاده نمایید.

زائــدهدار بــودن دهان ـهی نوک
ســمپلر ،باعــث باقیمانــدن
مقــداری از نمونــه در نــوک
ســمپلر و کاهــش دقــت و
درســتی آزمایــش میگــردد.

ناصافــی دیــوارهی داخلــی نوک
ســمپلر باعــث باقیمانــدن
مقــداری از نمونــه در نــوک
ســمپلر و در نتیجــه کاهــش
دقــت و درســتی آزمایــش
خواهــد شــد.

شکل  .12نحوهی تشخیص نوک سمپلر با کیفیت
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دیــوارهی داخلــی کامـ ً
ا صــاف
و دهانــهی فاقــد زائــده در
نــوک ســمپلر ،باعــث تخلیـهی
کامــل نمونــه و افزایــش
دقــت و درســتی آزمایــش
میشــو د .

جهــت اتصــال نــوک ســمپلر ،ســمپلر را بهصــورت عمــودی در دســت نگــه
داریــد .بــا اســتفاده از یــک فشــار عمــودی جزئــی ســمپلر را وارد نــوک ســمپلر
کــرده و بــا یــک حرکــت دورانــی کوچک ،نــوک ســمپلر را متصــل نمایید( .شــکل )13
دقــت داشــته باشــید کــه هنــگام اتصــال نــوک ســمپلر ،از اعمــال فشــار بیشاز انــدازه
و ضربـهای خــودداری نماییــد( .شــکل )14

شــکل  .13جهــت اتصــال نــوک
ســمپلر از یــک حرکــت چرخشــی
اســتفاده نماییــد.

شــکل  .14هنــگام اتصــال نــوک
ســمپلر ،از فشــار بیــش از حــد
ســمپلر بــه آن خــودداری کنیــد.

پیــش از حجمبــرداری ،مطمئــن شــوید کــه ســمپلر ،نــوک ســمپلر ،نمونــه بــا
محیــط بــه تعــادل دمایــی رســیده باشــند.
دقــت کنیــد کــه قبــل از اقــدام بــه حجمبــرداری حتمــ ًا نــوک ســمپلر را
مرطــوب 1کنیــد .بدینصورتکــه حداقــل  3مرتبــه آن را از نمونــه پــر و خالــی
نماییــد .ایــن کار باعــث کاهــش میــزان اتــاف جــرم ناشــی از تبخیــر 2میشــود.
نوک سمپلر را تا عمق مناسبی فرو ببرید( .به جدول  3رجوع کنید).
1
Pre2

wetting
Evaporation Loss
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جدول .3راهنمای عمق غوطهوری نوک سمپلر

عمق فرو بردن نوک سمپلر

مقدار حجمبرداری

1

µl

0/1-1

mm

µl

1-100

2-3 mm

µl

101-1000

2-4 mm

1001-10,000 µl

3-6 mm

از روش مناســب حجمبــرداری اســتفاده کنیــد.
( به صفحهی  12رجوع کنید).
بــه منظــور عــدم انتقــال گرمــای دســت بــه
ســمپلر ،از دســتکش اســتفاده نمــوده و مــدت زمــان
در دســت داشــتن ســمپلر را بــه حداقــل برســانید.
همــواره ســمپلر را بهصــورت عمــودی و بــر روی
پایــه ســمپلر قــرار دهیــد( .شــکل )15

شــکل  .15نگهــداری صحیــح ســمپلر بــه
صــورت عمــودی بــر روی پایــه ســمپلر

19

هرگــز ســمپلر را هنگامــی کــه نــوک ســمپلر حــاوی نمونــه اســت ،روی میــز
قــرار ندهیــد( .شــکل )16
!

خطر آسیب دیدگی قطعات داخلی به دلیل نفوذ نمونه به داخل سمپلر

شکل  .16قرارگیری افقی سمپلر موجب نفوذ نمونه به داخل آن و آسیب قطعات داخلی میگردد.

20
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 .1-4پارامترهای موثر در دقت حجم برداری
جهــت آگاهــی از عوامــل موثــر بــر دقــت حجمبــرداری و میــزان تاثیــر هرکــدام،
بــه جــدول  4مراجعــه نماییــد.
جدول .4پارامترهای تاثیرگذار بر دقت حجمبرداری
پارامترهای موثر بر دقت

درصد ایجاد خطا

اقدامات اصالحی

نشــتی نــوک ســمپلر و یــا چفــت
نشــدن مناســب نــوک ســمپلر روی
ســمپلر

حدود  0/5%الی 50%

از نــوک ســمپلرهای اســتاندارد و
مناســب اســتفاده کنیــد.
(به صفحهی  17رجوع کنید).
هــر نــوک ســمپلر را تنهــا یــک بــار
اســتفاده نماییــد.

استفاده مجدد از نوک سمپلر

حدود 4%

نامناسب بودن ساختار نوک سمپلر
(بیکیفیت بودن نوک سمپلر)

حدود 10%

از نــوک ســمپلرهای باکیفیــت
اســتفاده نماییــد.
(به صفحهی  17رجوع کنید).

تفــاوت بیــن فشــار بخــار نمونــه و
آب مــورد اســتفاده در کالیبراســیون
ســمپلر

حدود 2%

پیــش از شــروع حجمبــرداری
نــوک ســمپلر را مرطــوب نماییــد.
(به صفحهی  18رجوع کنید).

حدود 3%

پــس از تخلیــهی نمونــه و هنــگام
خــارج کــردن ســمپلر از ظــرف،
دقــت کنیــد نــوک ســمپلر بــا
دیــوارهی داخلــی ظــرف هــدف،
تمــاس داشــته باشــد.

عمــق نامناســب غوطــهوری نــوک
ســمپلر در نمونــه

حدود 1%

نــوک ســمپلر را تــا عمــق مناســبی در
نمونــه فــرو ببرید.
( به صفحهی  19رجوع کنید).

زاویـهی نامناســب کار بــا ســمپلر در
حیــن حجمبــرداری

حدود 1%

ایجــاد تاخیــر زمانــی بیــن مراحــل
حجمبــرداری و تخلیــهی نمونــه

حدود 1/5%

حرکــت غیــر یکنواخــت دکمــهی
حجمبــر د ا ر ی

حدود 0/5%

دکمــهی حجمبــرداری ســمپلر را
بــا ســرعت یکنواخــت فشــرده و یــا
رهــا نماییــد.

نشت قطعات داخلی

حدود 1%الی 50%

ســمپلر را جهت ســرویس به شــرکت
پــل ایــدهآل پــارس ارســال کنید.
(به صفحهی  30رجوع کنید)

عــدم خشــککردن نــوک ســمپلر
بــه وســیله تمــاس بــا دیــواره ظــرف
تخلی ـهی نمونــه
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هنــگام حجـــمبرداری از نمونــه
ســمپلر را بهصــورت عمــودی نگــه
داریــد.
زمانبنــدی مناســب بیــن مراحــل
حجمبــرداری و تخلیــهی نمونــه را
رعایــت نماییــد.

 .5نگهداری و نظافت
نظافت سمپلر:
هرگز از مواد شیمیایی خورنده و حاللهای قوی استفاده نکنید.
پیــش از تمیــز کــردن ســمپلر ،مطمئــن شــوید پاککننــده هــای 1مــورد
اســتفاده بــه ســمپلر آســیبی نمیرســانند.
به هیچ عنوان از ابزار تیز و برنده اســتفاده نکنید.
توصیــه میشــود تمیزکــردن بدنــه و قســمتهای خارجــی ســمپلر توســط آب
و شــویندههای رقیــق و اتانــول  60%تــا  70%انجــام شــود.

شکل  .17نظافت بدنهی سمپلر P.I.P.

! بهمنظــور نظافــت ســمپلر از بــاز کــردن قطعــات داخلــی آن جــدا ً خــودداری
کــرده و تنهــا بدنــهی ســمپلر را بــا اســتفاده از پاککنندههــای مناســب تمیــز
نماییــد.
! اســتفاده از پاککنندههــای نامناســب و ابــزار تیــز باعــث آســیب دیــدن
ســمپلر میشــود.

Cleaning agents
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 .6آلودگیزدایی
آلودگیزدایی سمپلر:
 .1فقــط قطعــات پــران نــوک ســمپلر و شــفت را بــه دقــت جــدا نماییــد( .مطابــق
شــکل  18و شــکل )19
!

باز کردن سایر قطعات سمپلر موجب ابطال گارانتی خواهد شد.

! در حیــن بــاز کــردن و بســتن شــفت دقــت کنیــد آســیبی بــه پیســتون و ســایر
قطعــات ســمپلر وارد نشــود.
 .2بــا مراجعــه بــه جــدول  ،5روش مناســب آلودگیزدایــی ســمپلر خــود را
انتخــاب نماییــد( .بــه صفحــهی  25رجــوع کنیــد).
 .3پــس از آلودگیزدایــی ،بــدون اعمــال فشــار بیــش از انــدازه ،شــفت و پــران
نــوک ســمپلر را بهطــور کامــل ببندیــد.
! بســته نشــدن کامــل شــفت ،ممکــن اســت منجــر بــه نشــتی و کاهــش دقــت
نتایــج گــردد.
! اعمــال فشــار بیــش از حــد بــه شــفت و پــران نــوک ســمپلر حیــن بــاز و بســته
کــردن ،بــه ســمپلر آســیب خواهــد رســاند.

شکل  .18نحوهی جدا کردن پران نوک سمپلر

شکل  .19نحوهی جدا کردن شفت
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شــایان ذکــر اســت کــه شــرکت  P.I.P.هیچگونــه
مســئولیتی را در قبــال بــروز هرگونــه آســیب بــه
ســمپلر و قطعــات آن ،در اثــر ســهلانگاری در بــاز
و بســته کــردن و آلودگیزدایــی ســمپلر ،نخواهــد
پذیرفــت.
! بهمنظــور رفــع آلودگــی قطعــات داخلــی ،کاربــر تنهــا مجــاز بــه جــدا کــردن
شــفت و پــران نــوک ســمپلر اســت.
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جدول .5راهنمای آلودگیزدایی
مواد آلودهکننده

روش آلودگیزدایی

مواد رادیو اکتیو

استفـــاده از شویندههـــا و
محلولهــای تمیزکننــدهی
رایــج در آزمایشــگاه

ویروسهــا ،باکتریهــا،
مایکوپالســما ،قارچهــا

اشعه UV

DNA ،RNA
و استفــــاده از محلـــول
نمونههــای بیولوژیکــی ســفیدکننده بــا غلظــت 10%
و یــا اشــعه UV

محلولهای آبی و بافرها
اسیدها/بازها

حاللهای آلی

توضیحات
بخشهــای آلــوده شــده* را درون
حمــام التراســونیک قــرار دهیــد و حتم ـ ًا
از شــویندههای رایــج در آزمایشــگاه
و یــا محلولهــای توصیــه شــده بــرای
ابزارهــای آزمایشــگاهی اســتفاده نماییــد.
توصیـــهی اکیـــد میشـــود پـــس از
آلودگیزدایــی قطعــات بــاز شــده،
حتمــ ًا آنهــا را چندیــن بــار بــا آب
شســته و خشــک کــرده و مطمئــن شــوید
کــه میــزان رادیواکتیویتــه بــه مقــدار
قابــل توجهــی کاهــش یافتــه اســت.
ســطح بدنـهی ســمپلر معمــوالً بــا تابانــدن
اشــعهی  UVبــا طــول مــوج  300 nmو بــه
مــدت  15دقیقــه ضدعفونــی میشــود.
دقــت کنیــد کــه اشــعهی  UVنمیتوانــد بــه
داخل ســمپلر نفــوذ کنــد .بنابراین اســتفاده
از ایــن روش بــرای ضدعفونــی کــردن
قطعــات داخلــی ســمپلر موثــر نیســت.

قســمتهای آلــوده شــده* را بــه صــورت
کامــل و بــه مــدت  15دقیقــه در ســدیم
هیپوکلریــت  3 %قــرار دهیــد .ســپس آنها
را بــا آب مقطــر شســته و خشــک نماییــد.
تابانــدن اشــعه  UVبــرای مــدت  30الــی
 60دقیقــه میتوانــد بــه میــزان بیشــتری
آلودگــی ناشــی از  DNAرا رفــع نمایــد.
امــا توجــه داشــته باشــید کــه توســط ایــن
روش ،ســطح ســمپلر بــه صــورت کامــل از
آلودگــی ناشــی از  DNAپــاک نخواهــد شــد.
قســمتهای آلــوده شــده* را بــا آب
مقطــر شســته و ســپس خشــک نماییــد.

استفاده از آب

اســتفاده از شــویندهها و
محلولهــای تمیزکننــدهی
رایــج در آزمایشــگاه

پروتئینها

بخشهــای آلــوده شــده* را درون
حمــام التراســونیک قــرار دهیــد و حتم ـ ًا
از شــویندههای رایــج در آزمایشــگاه
و یــا محلولهــای توصیــه شــده بــرای
ابزارهــای آزمایشــگاهی اســتفاده کنیــد.
توصیــهی اکیــد میشــود پــس از
آلودگیزدایــی قطعــات بــاز شــده،
حتمــ ًا آنهــا را چندیــن بــار بــا آب
شســته و خشــک نماییــد.

*منظور از بخشهای آلوده شده ،پران نوک سمپلر و شفت است.
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 .7اتوکالوکردن سمپلر
!

خطر آسیب دیدگی سمپلر در صورت سهلانگاری در فرآیند اتوکالو
در حیــن اتــوکالو کــردن ســمپلر و یــا اســتفاده از
اشــعهی  UVاز هیچمــادهی ضدعفونیکننــده و یــا
شــویندهای اســتفاده نکنیــد.

پیش از اتوکالو کردن حتم ًا دکمهی حجمبرداری سمپلر را جدا نمایید .نیازی به
بازکردن سایر قطعات سمپلر نیست( .شکل)20

شکل  .20جدا کردن دکمهی حجمبرداری سمپلر پیش از اتوکالو کردن

الزامات
سمپلر را بهطور کامل تمیز نمایید( .به صفحهی  22رجوع کنید).
هیچ گونه مواد شویندهای نباید بر روی سمپلر باقی مانده باشد.
مراحل اتوکالو

 .1ســمپلر را در دمــای C

0

 ،121تحــت فشــار یــک اتمســفر و بــه مــدت  20دقیقــه

اتــوکالو کنید.
 .2جهت خشک شدن سمپلر ،آنرا در دمای محیط قرار دهید.

توصیــه میشــود پــس از اتــوکالو کــردن ســمپلر،
یــک آزمــون گرانشــی 1بــه منظــور اطمینــان از دقــت و
درســتی ســمپلر صــورت گیــرد( .بــه دســتورالعمل اجرایــی
اســتاندارد 2ســمپلر رجــوع کنیــد .ایــن دســتورالعمل بــرروی
ســایت شــرکت پــل ایــدهآل پــارس قابــل دانلــود اســت).
Gravimetric Test
Standard Operating Procedure
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 .8بررسی و سرویس دورهای
توجــه نماییــد کــه در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل در عملکــرد دســتگاه بــا
واحــد پشــتیبانی و خدمــات پــس از فــروش شــرکت  P.I.P.تمــاس بگیریــد .جهــت
اطــاع از فواصــل زمانــی بررســی عملکــرد ســمپلر بــه جــدول  6مراجعــه کنیــد.
جدول .6فواصل زمانی بررسی سمپلر
تناوب زمانی

اقدامات

مسئول

روزانه

بررسی نشتی سمپلر

کاربر

نظافــت و بررســی چشــمی ســمپلر
هفتــهای یکمرتبــه الــی بهمنظــور اطــاع از هرگونــه شکســتگی،
هــر ســه مــاه یکبــار
تــرک و آسیبدیـــدگی
حداقل یک بار در سال

کالیبراسیون و تنظیم سمپلر

حداقل یک بار در سال

سرویس سمپلر

کاربر
آزمایشگــاههــــای مرجــع
کالیبراســیون
(بــه دســتورالعمل اجرایــی
اســتاندارد ســمپلر مراجعــه
نماییــد)
کارشناســان شـرکت
پل ایدهآل پارس

توصیــه میشــود تــا بهمنظــور افزایــش طــول
عمــر مفیــد ســمپلر ،حداقــل یــک مرتبــه در ســال،
ســمپلر خــود را جهــت ســرویس بــه شــرکت
پــل ایــدهآل پــارس ارســال نماییــد( .بــه صفحــهی 30
رجــوع کنیــد).
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 .1-8راهنمای عیبیابی
! دقــت کنیــد کــه نــکات ذکــر شــده در جــدول راهنمــای عیــب یابــی (جــدول )7
تنهــا بهمنظــور رفــع اشــکاالت ســاده و جزئــی ســمپلر اســت.
! رفــع ایرادهــای ذکرشــده در جــدول  7بایــد توســط افــراد مجــرب صــورت
گیــرد.
! در صــورت بــروز مشــکالت جدیتــر ،بایــد حتم ـ ًا ســمپلر را بــرای ســرویس و
عیبیابــی بــه شــرکت پــلایــدهآل پــارس ارســال نماییــد.
شــرکت  P.I.P.هیچگونــه تعهــدی در قبــال
آســیبهای احتمالــی ناشــی از نگهــداری و
اســتفادهی نادرســت از ســمپلر نخواهــد پذیرفــت.
جدول .7راهنمای عیبیابی
عیب

علت

راهکار

سایز نوک سمپلر مناسب
نیست.

از نــوک ســمپلر مناســب و اســتاندارد اســتفاده کنید.
(بــه صفحـهی  17رجــوع کنید).

دمــای نمونــه بســیار بــاال و فاصلــهی زمانــی بیــن مراحــل حجمبــرداری و
تخلیــهی نمونــه را کاهــش دهیــد.
یــا بســیار پاییــن اســت.
نمونه بســیار غلیظ (ویســکوز)
است.

چکــه کــردن
نــوک ســمپلر

از روش حجمبرداری معکوس استفاده کنید.
(به صفحهی  12رجوع کنید).

اورینگ را تعویض کنید.
اورینگ روی شــفت ســاییده (دقــت داشــته باشــید بــه منظــور تعویــض
اورینــگ روی شــفت ،بــه هیــچ عنــوان از ابــزار
شــده اســت.
تیــز و برنــده اســتفاده نکنیــد).
نــوک ســمپلر بــه درســتی به
شــفت متصل نشــده اســت .جهــت آشــنایی بــا اتصــال صحیــح نــوک ســمپلر
بــه صفحــهی  18رجــوع کنیــد.
(نــوک ســمپلر در جــای خود
(توجه کنید که فشار زیادی اعمال نشود).
محکم نشــده اســت).
فشار بخار نمونه زیاد است.

نوک سمپلر را مرطوب کنید.
(به صفحهی  18رجوع کنید).

ســمپلر در اثــر ضربــه،
افتــادن و یــا حــوادث دیگــر
آســیب دیــده اســت.

ســمپلر را جهت ســرویس به شرکت
پل اید هآل پارس ارســال نمایید* .

محــل اتصــال نــوک ســمپلر
آســیب دیــده اســت.

ســمپلر را جهت ســرویس به شرکت
پل اید هآل پارس ارســال نمایید* .
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عیب

راهکار

علت

ش حجمبــرداری صحیــح بــرای اطــاع از روشهــای صحیــح حجمبــرداری بــه
رو 
صفحـهی  12مراجعــه نمایید.
عــدم تناســب مقدار
نبوده اســت.
حجمبــرداری شــده
بــا حجــم مــورد
ســمپلر را بــرای کالیبراســیون بــه آزمایشــگاههای
نظــر
سمپلر کالیبره نیست.
مرجــع ارســال نماییــد.
ســاییدگی و یــا خوردگــی
پیســتون
حرکــت ســخت
کثیفی قطعات داخلی
ســمپلر را بــه شــرکت پــلایــدهآل پــارس ارســال
پیســتون و دکم ـهی
نمایید* .
آســیب دیدگــی ســمپلر در
ســمپلر
اثــر ضربــه ،افتــادن و یــا
حــوادث دیگــر
گیر کردن
قرارگیــری نامناســب پــران پــران را جــدا کــرده و مجــددا ً آن را بــا اعمــال یــک
پــران نــوک ســمپلر
فشــار جزئــی بــه درســتی در جــای خــود قــرار دهید.
بــر روی بدنــه
بــه بدنــه

*جهــت اطــاع از نحــوهی ارســال ســمپلر بــه شــرکت پــل ایــدهآل پــارس ،بــه صفح ـهی  30رجــوع
کنیــد.
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 .9نحوهی ارسال محصول
بــه منظــور ارســال ســمپلر  P.I.P.بــه شــرکت پــل ایــدهآل پــارس بهمنظــور
ســرویس و عیبیابــی دســتگاه بــه نــکات زیــر توجــه فرماییــد:
 .1جهــت هماهنگــی بــرای ارســال ســمپلر بــه شــرکت پــل ایــدهآل پــارس بــا
شــمارهتلفنهــای زیــر تمــاس بگیریــد.
دفتر مرکزی)021 ( 88545922 -۹ :
 .2پیــش از ارســال محصــول ،در صــورت آلــوده بــودن ســمپلر ،آن را مطابــق بــا
دســتورالعملهای تعییــن شــده آلودگیزدایــی نماییــد ( .بــه صفح ـهی  23رجــوع
کنیــد).
!

تماس با سمپلر آلوده ممکن است سالمت افراد را بهخطر اندازد.

 .3لطف ًا فرم درخواست سرویس سمپلر را تکمیل کنید.
جهــت دریافــت فــرم درخواســت ســرویس ســمپلر ،بــه ســایت شــرکت
پل ایدهآل پارس به آدرس  www.medpip.comمراجعه نمایید.
در صــورت عــدم دسترســی بــه ســایت ،از طریــق ارســال پیــام بــه آدرسهــای
اینترنتــی زیــر میتوانیــد ایــن فــرم را دریافــت نماییــد.
info@medpip.com
۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷
ه همــراه ســمپلر بــه
 .4فــرم درخواســت ســرویس ســمپلر را پــس از تکمیــل ،بــ 
شــرکت پــل ایــدهآل پــارس ارســال نماییــد.

در صــورت عــدم ارســال فــرم مذکــور بــه همــراه
ســمپلر ،شــرکت پــل ایــدهآل پــارس از پذیرفتــن
ســمپلر و ســرویس آن معــذور خواهــد بــود.
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 .10شماره سریال سمپلر P.I.P.
ی ســمپلر  P.I.P.تنهــا راه بــرای اســتعالم
ه 
شــمارهی ســریال حــک شــده بــر روی بدن ـ 
و پیگیــری هرگونــه اطالعــات در مــورد ســمپلر شــما اســت .لــذا توصیــه میشــود
جهــت تســهیل رهگیــری دســتگاه و برخــورداری از حداکثــر خدمــات پــس از فــروش
و گارانتــی شــرکت پلایــدهآل پــارس ،ســریال ســمپلر خــود را در ســامانهی ثبــت
محصــول ایــن شــرکت بــه آدرس  my.medpip.comوارد نماییــد( .بــه صفحــهی 6
رجــوع کنیــد).
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 .11گارانتی و خدمات پس از فروش
تمامــی ســمپلرهای  P.I.P.از تاریــخ خریــد مشــمول یــک ســال گارانتــی و  5ســال
خدمــات پــس از فــروش هســتند.
توصیــه میشــود کــه جهــت افزایــش طــول عمــر
مفیــد دســتگاه ،حداقــل یــک مرتبــه در ســال ســمپلر
خــود را جهــت ســرویس بــه شــرکت پلایدهآلپــارس
ارســال نماییــد( .بــه صفحــهی  30رجــوع کنیــد).

شرایط گارانتی
برخــورداری از خدمــات گارانتــی تنهــا شــامل ســمپلرهایی اســت کــه دارای
کارت گارانتــی معتبــر بــا هولوگــرام شــرکت پلایدهآلپــارس هســتند.
برچســب هولوگــرام و اطالعــات روی کارت گارانتــی بایــد کام ـ ً
ا خوانــا و غیــر
مخــدوش باشــند.
گارانتــی ،تنهــا بــرای خریــداری کــه کاربــر اصلــی دســتگاه اســت معتبــر
میباشــد .در صــورت فــروش مجــدد و یــا انتقــال دســتگاه بــه شــخص دیگــر ،حتــی
در صــورت عــدم اتمــام مــدت زمــان ضمانــت ،گارانتــی فاقــد اعتبــار خواهــد بــود.
شــرکت پلایدهآلپــارس در انتخــاب بهتریــن رویکــرد در ارائــهی خدمــات
فنــی و پــس از فــروش ســمپلر ،دارای اختیــار تــام اســت.
هرگونــه نقــص و خرابــی ســمپلر ،باید پیــش از اتمــام مدت زمــان گارانتــی و حداکثر
ظــرف  15روز پــس از بــروز مشــکل ،بــه شــرکت پلایدهآلپــارس اعــام گــردد.
ارزیابــی وضعیــت ســمپلر و انطبــاق بــا شــرایط برخــورداری از گارانتــی ،صرف ـ ًا
بــر عهــدهی کارشــناس شــرکت پــل ایــدهآل پــارس اســت.
هزینــه و مســئولیت ارســال ســمپلر بــه شــرکت پل ایــدهآل پــارس و برگشــت آن،
بــر عهدهی مشــتری اســت.
جهت برخورداری از گارانتی و خدمات پس از فروش الزم است تا کارت گارانتی در
زمان خرید توسط فروشنده تکمیل گردد.
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موارد نقض گارانتی
آســیبهای ناشــی از کاربــری غیرصحیــح و حوادثــی از قبیــل ضربــه،
آتشســوزی و غیــره
هــر گونــه خســارت وارده در اثــر حمــل و نقــل و جابهجایــی ســمپلر توســط
خریــدار
مخدوش کردن اطالعات روی کارت گارانتی و یا سریال روی دستگاه
جایگزین کردن قطعات توسط مشتری و هرگونه خسارت ناشی از تعویض قطعات
اقــدام بــه ســرویس ،تعمیــر یــا هــر گونــه دســتکاری ســمپلر توســط افــرادی
بهغیــر از کارشناســان شــرکت پــل ایــدهآل پــارس
بازکردن قطعات سمپلر توسط کاربر
اســتفاده از ســمپلر در شــرایط غیــر اســتاندارد (شــرایط محیطــی نامتعــارف،
تمــاس بــا مایعــات خورنــده و)...
عــدم رعایــت دســتورالعملهای دفترچــه راهنمــای ســمپلر (نح ـوهی اســتفاده،
نظافــت ،نگهــداری از ســمپلر و )...

درصــورت بــاز شــدن و تعمیــر دســتگاه توســط افــراد
غیرمجــاز ،شــرکت پلایدهآلپــارس هیچگونــه
مســئولیتی در قبــال ســمپلر برعهــده نخواهــد داشــت.
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 .12راهنمای انتخاب سمپلر
ســمپلرهای  P.I.P.در گســترهی حجمــی وســیعی ارائــه میشــوند و ایــن تنــوع
باعــث شــده تــا کاربــران بــا توجــه بــه نیــاز و کاربــرد خــود ،امــکان انتخــاب
گزینههــای بســیاری را داشــته باشــند.

5000µl

10mL

200µl

1000µl

0µl 10µl 50µl 100µl

شکل  . 21راهنمای انتخاب سمپلر مناسب

زیست شناسی مولکولی

میکروبیولوژی
بالینی

کشت سلولی
ایمنواسی

شیمی تجزیه

بهمنظــور اطــاع از مشــخصات فنــی ســمپلرهای  P.I.P.بــه بخــش مشــخصات فنــی
در صفحـهی  35مراجعــه کنیــد.
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 .13مشخصات فنی سمپلر
کاربــران بــا در نظــر گرفتــن اهــداف کاری و تحقیقاتــی خــاص خــود ،عالوه بــر حجمهای
ذکــر شــده در جــدول  ،8قــادر به ســفارش ســمپلرهای  P.I.P.در حجم دلخواه هســتند.
دو مدل سمپلر  10μlبرای دو سایز نوک سمپلر
دو مدل سمپلر  100μlبرای دو سایز نوک سمپلر
جدول  .8مشخصات فنی سمپلرهای حجمثابت ،تک کانالهی P.I.P.
نوک سمپلرهای
مناسب

خطای تصادفی خطایسیستماتیک

حجم

کد محصول

2811340080750034

0/5-10 μl

0/01 μl

0/02 μl

1 μl

120260

2811340080750035

0/5-10 μl

0/02 μl

0/03 μl

2 μl

120261

2811340080750036

0/5-10 μl

0/03 μl

0/04 μl

3 μl

120262

2811340080750037

0/5-10 μl

0/04 μl

0/05 μl

4 μl

120263

2811340080750038

0/5-10 μl

0/04 μl

0/06 μl

5 μl

120264

2811340080750039

0/5-10 μl

0/04 μl

0/07 μl

6 μl

120265

2811340080750040

0/5-10 μl

0/05 μl

0/08 μl

7 μl

120266

2811340080750041

0/5-10 μl

0/05 μl

0/08 μl

8 μl

120267

2811340080750042

0/5-10 μl

0/05 μl

0/09 μl

9 μl

120268

2811340080750043

0/5-10 μl

0/05 μl

0/10 μl

10 μl

120298

2811340080750044

10-100 μl

0/08 μl

0/12 μl

10 μl

120269

2811340080750045

10-100 μl

0/09 μl

0/18 μl

15 μl

120270

2811340080750046

10-100 μl

0/10 μl

0/20 μl

20 ul

120271

2811340080750047

10-100 μl

0/11 μl

0/29 μl

25 μl

120272

2811340080750048

10-100 μl

0/12 μl

0/35 μl

30 μl

120273

2811340080750049

10-100 μl

0/14 μl

0/44 μl

40 μl

120274

2811340080750050

10-100 μl

0/15 μl

0/50 μl

50 μl

120275

2811340080750051

10-100 μl

0/16 μl

0/58 μl

60 μl

120276

2811340080750052

10-100 μl

0/18 μl

0/64 μl

70 μl

120277

2811340080750053

10-100 μl

0/18 μl

0/66 μl

75 μl

120278

ایرانکد
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نوک سمپلرهای
مناسب

ایرانکد

0/18 μl

10-100 μl

2811340080750054

0/19 μl

10-100 μl

2811340080750055

0/70 μl

0/20 μl

10-100 μl

2811340080750056

100 μl

0/80 μl

0/30 μl

100-1000 μl

2811340080750057

120282

110 μl

0/90 μl

0/30 μl

100-1000 μl

2811340080750058

120283

120 μl

1/00 μl

0/30 μl

100-1000 μl

2811340080750059

120284

150 μl

1/20 μl

0/30 μl

100-1000 μl

2811340080750060

120285

200 μl

1/60 μl

0/40 μl

100-1000 μl

2811340080750061

120286

220 μl

1/80 μl

0/40 μl

100-1000 μl

2811340080750062

120287

250 μl

2/00 μl

0/40 μl

100-1000 μl

2811340080750063

120288

300 μl

2/40 μl

0/50 μl

100-1000 μl

2811340080750064

120289

400 μl

3/20 μl

0/70 μl

100-1000 μl

2811340080750065

120290

450 μl

3/60 μl

0/80 μl

100-1000 μl

2811340080750066

120291

500 μl

4/00 μl

0/80 μl

100-1000 μl

2811340080750067

120292

600 μl

4/80 μl

1/10 μl

100-1000 μl

2811340080750068

120293

700 μl

5/60 μl

1/40 μl

100-1000 μl

2811340080750069

120294

750 μl

6/00 μl

1/50 μl

100-1000 μl

2811340080750070

120295

800 μl

6/40 μl

1/70 μl

100-1000 μl

2811340080750071

120296

900 μl

7/20 μl

2/00 μl

100-1000 μl

2811340080750072

120297

1000 μl

8/00 μl

2/00 μl

100-1000 μl

2811340080750073

خطای تصادفی خطایسیستماتیک

کد محصول

حجم

120279

80 μl

0/68 μl

120280

90 μl

0/70 μl

120281

100 μl

120299

سمپلر آزمایشگاهی در حجم دلخواه

جهــت دریافــت اطالعــات تکمیلــی بــه وبســایت شــرکت

. مراجعــه نماییــدwww.medpip.com پلایدهآلپــارس بــه آدرس
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