
 

1 
 

 

 

 

 راهنمای اپراتوری



 

2 
 

 

 

 

 
 

  ............................................................................................................................................................. مقدمه. 1

 6 ..................................................................................................................................................... کاربردها 1-1

 6 ................................................................................................................................. دستگاه از یا خالصه 1-1-2

 6 ..... .کند یم محاسبه خودکار و قیدق طور به را جینتا و دهد یم قرار خوانش مورد را یچاهک 69 تیپل کی ، 4400 مدل Lumate دستگاه

 کاربر یبرا را یتابش یها( نسانسیلوم یکم) CLIA انواع یزیر برنامه امکان که است Open ستمیس کی 4400 مدل Lumate دستگاه

 6 ......................................................................................................................................................کند یم فراهم

 6 .................................................................. شده یزیر برنامه شیپ از یها روش 

 7 ............................................................................................................................... دستگاه عملکرد اصول 1-3-1

 7 ...................................................................................................................................... هشداردهنده عالئم 1-2

 7 ............................................................................................................................................. یمنیا ئمعال 1-2-1

 8 ....................................................................................................................... یمنیا یها واژه یشناس معنا 1-2-2

 8 ....................................................................................................................................... یمنیا یها اطیاحت 1-3

 11 .................................................................................................................................. یاتیعمل یها اطیاحت 1-4

 11 ....................................................................................................................... دستگاه Warm Up زمان 1-4-1

 11 .................................................................................................................................. دستگاه یفن مشخصات. 2

 11 ....................................................................................................... .کند یم حرکت دستگاه پشت و جلو سمت به تیپل

 11 . .دشون گرفته نتیپر ای و شوند داده شینما ،یپزشک یها گزارش و یشگاهیآزما یها پرونده یبرا توانند یم ها گزارش مات،یتنظ اساس بر

 11 .......................................................................................................................................................... نصب. 3

 11 ....................................................................................................................................... دستگاه کردن باز 3-1

 11 ........................................................................................................................................ ها کنترل و اجزا 3-2

 11 ....................................................................................................................................... دستگاه یاجزا 3-2-1



 

1 
 

 18 .............................................................................................................................افزار نرم و دستگاه نصب 3-3

 18 ....................................................................................................................................... افزار نرم نصب 3-3-1

 USB .................................................................................................................................. 21 پورت اتصال 3-2-

 22 ...................................................................................................................... دستگاه کردن چک یها روش 3-4

 21 .................................................................................................................................. ها شیآزما یزیر برنامه. 4

 21 .................................................................................................................................... یعموم یها انتخاب 4-1

 22 ................................................................................................................................. تیپل فرمت انتخاب 4-1-1

 26 .............................................................................................................. دستگاه داخل در تیپل دادن قرار 4-1-2

4-2 Assay Modes ....................................................................................................................................... 27 

 RLU .......................................................................................................................................... 28 روش 4-2-1

 Factor ....................................................................................................................................... 28 روش 4-2-2

 Standard .................................................................................................................................. 22 روش 4-2-3

 Cut Off ..................................................................................................................................... 22 روش 4-2-4

 Point-to-Point .......................................................................................................................... 11 روش 4-2-5

4-2-6 Linear Regression Mode ................................................................................................................ 11 

 Cubic Spline ............................................................................................................................ 16 روش 4-2-7

 Dose Response ........................................................................................................................ 17 روش 4-2-8

 Polynomial Regression ........................................................................................................... 18 روش 4-2-8

4-2-11 4-Parameter Logistic ..................................................................................................................... 21 

 RLU ..................................................................................................................................... 22% روش 4-2-11

5- Lumate MANAGER ............................................................................................................................ 21 

 Lumate Manager ....................................................................................................... 21 افزار نرم کردن باز 5-1

 Lumate Manager ................................................................................................. 21 ابزار نوار یها کونیآ 5-1-1

 22 ........................................................................................................ آن یها یژگیو و یاصل یمنو یها نهیگز 5-2

 Management ........................................................................................................................... 22 یمنو 5-2-1

 Test .......................................................................................................................................... 21 یمنو 5-2-2

5-2-2-1 Read Plate RLUs ......................................................................................................................... 26 



 

2 
 

5-2-2-2 Create Assay ............................................................................................................................... 27 

5-2-2-3 Edit Assay ................................................................................................................................... 12 

5-4 Lot # Registration .............................................................................................................................. 12 

 QC Tracking .......................................................................................................................... 11 یمنو 5-2-4

5-2-5  Sample Database ........................................................................................................................... 11 

 Sample Database ................................................................................. 16 به ماریب اطالعات کردن اضافه 5-2-5-1

 Sample ID .......................................................................................................................... 18 اصالح 5-2-5-2

 Sample ID ........................................................................................................................... 12 حذف 5-2-5-3

5-6-4 View Log ......................................................................................................................................... 12 

5-6-4 View Log ......................................................................................................................................... 61 

5-2-5-5 Import Patient Record .............................................................................................................. 61 

5-2-5-6 Export Patient Record ............................................................................................................... 62 

 62 ....................................................................................................................... ماریب ی پرونده یجستجو 5-6-7

 61 ........................................................................................................................... ماریب ی پرونده انتخاب 5-6-8

5-2-6 Settings ............................................................................................................................................ 61 

 Comm Port, Database, Report… .................................................................................. 62 ماتیتنظ 5-2-6-1

 62 ................................................................................................................. افزار نرم Settings یمنو 5-2-6-1-1

5-2-6-1-1 Startup ...................................................................................................................................... 62 

5-2-6-1-1-2 Sample Database Settings ................................................................................................... 61 

5-2-6-1-1-3 Result Acceptance ............................................................................................................... 66 

5-2-6-1-1-4 Report Appearance ............................................................................................................. 68 

5-7-1-5 Report Output ............................................................................................................................ 62 

5-2-6-2 Custom Report Settings ............................................................................................................. 62 

5-2-6-2-1 Custom Report Sample .......................................................................................................... 71 

5-2-6-3 Read Settings .............................................................................................................................. 72 

5-2-6-4 Select Language .......................................................................................................................... 72 

5-2-7 Maintenance ................................................................................................................................... 71 



 

1 
 

5-2-7-1 Plate Reader Firmware Update ................................................................................................ 71 

5-2-7-2 Plate Reader Calibration Lock/Unlock.................................................................................... 72 

5-2-8 Help ................................................................................................................................................. 71 

 Lumate Manager ........................................................................................... 76 افزار نرم یها Tab یمعرف 4-2

5-3-1 Plate Layout Tab ............................................................................................................................ 76 

4-2-2 Assay Calibration Tab ................................................................................................................... 78 

5-3-3 Add Sample Tab ............................................................................................................................ 82 

 81 ..................................................................................................................... نمونه یساز قیرق فاکتور 4-2-3-1

4-2-4 Test Results Tab ............................................................................................................................. 87 

5-3-5 Report Tab ..................................................................................................................................... 88 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 . مقدمه1

 کاربردها 1-1

 

Lumate  حاسبه برای خوانش و م سیستم کمی لومینسانس فشرده است که توسط کامپیوتر کنترل می شود. این دستگاهیک

چاهکی یا در سینی های استریپ خوانش می شوند، طراحی شده است. نرم افزار  69نتایج آزمایش هایی که در میکرو پلیت های 

 در اختیار کاربر قرار می گیرد. در یک فلش مموریچند منظوره 

مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه دارای سیستم  in-vitro، می تواند برای تشخیص های 4400مدل  Lumateدستگاه 

Open  خودکار، دوبار خوانش چاهک ها، رسم منحنی و  با حروف الفبا، قابلیت های تفسیراست که فرمت پلیت، نامگذاری تست ها

 ویرایش آن و پیام های اخطار و خطا در آن قابل انتخاب است. 

ش دیده که توانایی انتخاب قابلیت های مناسب را برای هر نوع کاربرد دارند، طراحی این دستگاه برای استفاده توسط افراد آموز

 شده است. برای آموزش دستگاه با بخش فنی شرکت پشتیبان تماس بگیرید.

 IN-VITROاستفاده برای آزمایش های تشخیصی هشدار! 

 

 خالصه ای از دستگاه 1-1-2

چاهکی را مورد خوانش قرار می دهد و نتایج را به طور دقیق و خودکار محاسبه می  69، یک پلیت  4400مدل  Lumateدستگاه 

 کند.

)کمی لومینسانس( های تابشی را  CLIAاست که امکان برنامه ریزی انواع  Openیک سیستم  4400مدل  Lumateدستگاه 

 برای کاربر فراهم می کند.

 

 8تایی،  21تمامی پلیت های استاندارد را می پذیرد. این دستگاه می تواند استریپ ها را به صورت  4400مدل  Lumateدستگاه 

 تایی و حتی بخشی از استریپ ها را مورد خوانش قرار دهد.

 روش های از پیش برنامه ریزی شده 

نقطه ای می  محاسبات اساسی به صورت دائم در حافظه ذخیره شده اند و شامل معادالت تک نقطه ای و چند

 باشند.
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شرایط در بعضی موارد ایجاب می کند که برای خوانش نمونه ها  از میانگین خوانش ها و یا از خوانش به صورت 

Duplicate  1-4استفاده کنیم. توضیح هر یک از روش های محاسباتی در بخش Assay Modes  آمده

 است. روش های محاسباتی پیشنهادی عبارتند از:

RLU , Factor, Standard, Cut Off, Point-to-Point, Linear Regression, Cubic Spline, 

Parameter -order),4 th, and 4rd, 3ndDose Response, Polynomial Regression(2

Logistic and % RLU 

 حافظه ی قابل برنامه ریزی توسط کاربر 

، ویرایش و ذخیره کند. منحنی آزمایش ها را ایجادکه این امکان را به کاربر می دهد  Lumateدستگاه نرم افزار 

های استاندارد نیز در همین حافظه ذخیره می شوند. پروتکل تست ها تا زمانی که توسط کاربر تغییر داده نشوند 

 د.نو یا حذف نگردند در این حافظه باقی می مان

 اصول عملکرد دستگاه 1-3-1
و انرژی نوری از اطراف نمونه  به وسیله ی فیبر نوری در محل خوانش قرار می دهد.حمل کننده ی پلیت، هر کدام از چاهک ها را 

انرژی  PMTقرار گرفته است.  Photomultiplier(PMT)توسط کابل فیبر نوری جمع آوری می شود. این فیبر نوری در مسیر 

ولید شده می تواند با سیگنال های غلظت های سیگنال ت .نوری انتقال یافته را به یک سیگنال الکتریکی تقویت شده تبدیل می کند

 شناخته شده مقایسه شود و تفسیر شود.

 داخلی چک می شود. LED، کالیبراسیون  Test Modeبه محض وارد کردن یک 

 عالئم هشداردهنده 1-2
 

 عالئم ایمنی 1-2-1

 این عالئم ممکن است روی دستگاه دیده شوند:

 

 خطر عفونت

 

به کتابچه ی راهنما 

 مراجعه کنید

 

 اتصال به زمین

 

 خطر شوک الکتریکی
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فیوز: به منظور حفاظت مداوم دستگاه در برابر آتش سوزی، فیوز دستگاه را فقط با فیوز مشابه خودش تعویض کنید. قبل از 

 تعویض فیوز، دستگاه را از منبع تغذیه جدا کنید.

 

 معنا شناسی واژه های ایمنی 1-2-2

 

 است روی دستگاه دیده شوند:کلماتی که ممکن  

DANGER  هشدار برای آسیبی که شما می توانید بالفاصله آن را برطرف

 کنید.

WARNING  هشدار برای آسیبی که شما نمی توانید بالفاصله آن را برطرف

 کنید.

CAUTION .هشداری که مربوط به ویژگی های دستگاه می شود  

 راهنما دیده شوند:کلماتی که ممکن است در این کتابچه ی 

WARNING  شرایطی را نشان می دهد که ممکن است باعث آسیب دیدگی

هشدار برای آسیبی است که  WARNINGو یا مرگ شود. 

 شما نمی توانید بالفاصله آن را برطرف کنید.

CAUTION  شرایطی را نشان می دهد که ممکن است باعث خرابی دستگاه

 شود.

 

 

 احتیاط های ایمنی 1-3
 

 به منظور اطمینان از امنیت کاربر و طوالنی شدن عمر دستگاه، تمامی مراحل زیر را با دقت انجام دهید.

  :قبل از استفاده از دستگاه، کتابچه ی راهنما را با دقت مطالعه کنید. به منظور اجتناب از مطالعه ی دستورالعمل ها

احتیاط های ایمنی زیر را دوباره مرور کنید. به منظور  آسیب و خرابی دستگاه و هر چیزی که به دستگاه متصل است،

جلوگیری از وقوع خطرات بالقوه، از دستگاه فقط برای موارد تعیین شده استفاده کنید. به منظور دسترسی به بهترین 
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ت خود النتایج، سعی کنید قبل از انجام هرگونه تست تشخیصی، با دستگاه و قابلیت های آن، آشنا شوید. می توانید سوا

 را از شرکت پشتیبان دستگاه بپرسید.

  :کاربر نمی تواند دستگاه را تعمیر کند، در صورت بروز هرگونه مشکل دستگاه را به بخش فنی شرکت تعمیر کردن

 پشتیبان ارسال کنید.

  :القوه بدر بسیاری از آزمایش های تشخیصی از موادی استفاده می شود که به صورت از لباس ایمنی استفاده کنید

 و محافظ چشم استفاده کنید.لباس ایمن  از خطر زیستی دارند. همیشه هنگام استفاده از دستگاه،

 :هنگام استفاده از دستگاه، فقط از دستورالعمل های درج شده در کتابچه  از دستورالعمل های عملیاتی پیروی کنید

 ستگاه به خطر بیفتد.ی راهنما استفاده کنید زیرا در غیر این صورت ممکن است ایمنی د

 :فقط از کابل برقی استفاده کنید که برای این محصول تایید شده است. از کابل برق مناسب استفاده کنید 

 :به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی، دستگاه را به زمین متصل کنید. یک روش  دستگاه را اتصال به زمین کنید

 صال زمین پشت دستگاه به سطح فلزی یا زمین وصل کنید.پیشنهادی این است که یک سیم را از خروجی ات

 

 

  :برای جلوگیری از برق گرفتگی و آتش سوزی قبل از ایجاد هر گونه اتصال ، ولتاژ پایه ولتاژ تمام پایه ها را چک کنید

 ها را چک کنید و با کتابچه ی راهنما مقایسه کنید.

  :کیلوگرم را داشته  59.5.دستگاه را روی یک سطح محکم نصب کنید که توانایی تحمل وزن نحوه ی نصب دستگاه

 دستگاه با چفت و بست محکم شود.نیازی نیست که  سطح نگهدارنده باید فاقد هر گونه لرزش باشد. شد.با

  :هنگامی که کاور دستگاه از روی دستگاه برداشته دستگاه را بدون استفاده از کاورهای محافظ راه اندازی نکنید

 شده است، دستگاه را راه اندازی نکنید.

  :فقط از فیوزی استفاده کنید که توسط کارخانه ی سازنده، برای دستگاه از فیوز مناسب دستگاه استفاده کنید

 مشخص شده است.

  :هنگامی که کابل برق به دستگاه متصل است، هرگز به اتصاالت و اجزای داخلی از مدارهای بدون محافظ بپرهیزید

 آن دست نزنید.

 وب راه اندازی نکنیددستگاه را در شرایط خیس و مرط. 

 دستگاه را در فضای قابل احتراق راه اندازی نکنید. 

WARNING  : به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی، دستگاه را به زمین متصل کنید. یک

روش پیشنهادی این است که یک سیم را از خروجی اتصال زمین پشت دستگاه به سطح 

 فلزی یا زمین وصل کنید.
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 :از حالل ها برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. از استفاده از تمیز  سطح دستگاه را تمیز و خشک نگه دارید

کننده های ساینده بپرهیزید؛ سطح خارجی دستگاه را با استفاده از یک پارچه ی نرم و مقداری آب تمیز کنید. اگر 

ده ی محلول سفید کنن احتیاج بود می توانید از یک پاک کننده ی مالیم استفاده کنید. به عنوان ضد عفونی کننده از

 استفاده کنید. مراقب باشید که مایع به داخل دستگاه نفوذ نکند. 51یا الکل ایزوپروپیل % 21کلر %

 

 احتیاط های عملیاتی 1-4

 Mbحداقل  Microsoft Windows XP ،RAMکافی روی عملکرد دستگاه شما اثرگذار است. برای  RAMنبودن توجه: 

 مورد نیاز است. 21.

  بلند کردن، تکیه دادن و برگرداندن دستگاه هنگامی که پلیت داخل دستگاه است خودداری کنید.از 

  از اجرای تعداد کافی کنترل ها در هر آزمایش اطمینان حاصل کنید. اگر کنترل ها در محدوده ی قابل قبول قرار ندارند به

 نتایج تست ها اعتماد نکنید.

 احتیاط های خطرهای زیستی

 های خطرهای زیستیاحتیاط 

 

 

 دستگاه Warm Upزمان  1-4-1
 

WARNING ،هر گونه موادی از دستگاه بیرون : اگر هنگام کار با دستگاه

در زباله هایی که  مواد را پاک کنید و  .د سریعا دستگاه را خاموش کنیدآم

 خطر های زیستی دارند بیندازید.
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دقیقه دستگاه را روشن بگذارید تا دستگاه گرم شود. این کار باعث پایداری درجه  01دستگاه، توصیه می شود که قبل از شروع کار با 

 ی حرارت دستگاه می شود.

 

 دستگاه فنی مشخصات. 2

 پلیت به سمت جلو و پشت دستگاه حرکت می کند.

نمایش داده شوند و یا پرینت گرفته بر اساس تنظیمات، گزارش ها می توانند برای پرونده های آزمایشگاهی و گزارش های پزشکی، 

 شوند.

 نوری:

 تابش لومینسانس روش تشخیصی:

 HRP 1*10 -18 moles, ALP 1*10 -21 moles حد حساسیت/تشخیص

  RLU 610 محد.ده ی دینامیک خطی

  10 *2.5-4کمتر از  انتقال سیگنال ناخواسته

 Photomultiplier (PMT) آشکارساز

 نانومتر 9.1-041 طیف طول موج:

 

 نانومتر 411 قله ی طول موج:

 خانه ای یا سینی های استریپ 69پلیت های استاندارد  جایگاه نمونه

 الکترونیک

 VAC, 50-60 Hz 90W 240-100 منبع تغذیه مورد نیاز

 تمامی کابل های برق باید توسط شرکت سازنده تایید شده باشند.

 USB Port اتصال به کامپیوتر

  eZ80 پردازندهریز 

طول  دقیقه 1خانه ای حدود  69خوانش جذب ها برای یک پلیت  سرعت

 می کشد.
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 Stepper Motor انتقال پلیت

 NRTL listed, CE mark گواهینامه

  نرم افزار

نرم افزار کامپیوتری با قابلیت گرفتن فرمان از کاربر، نمایش پیغام  قابلیت ها

قابلیت تفسیر خودکار، قابلیت دوبار های خطا، گزارش کامل پلیت، 

 خوانش، تعیین کننده محل کنترل و رسم و ویرایش منحنی

Format    بروز رسانی از طریقCD ROM و اینترنت 

  XP، ویندوز Vista، 7ویندوز  سیستم های عملکردی

 USBو پورت  XP ،256 MB RAMویندوز   حداقل سیستم مورد نیاز

 Create/edit protocols, import/export data, LIS دستگاهمنوهای ثانویه ی 

 ,RLU, Factor, Standard, %RLU, Point to Point روش های محاسباتی

Polynomial Regression(2nd , 3rd , and 4th order), 

Linear Regression (log & linear), Dose Response, 

Cubic Spline, Cutoff modes 

 فرمت پلیت قابل انتخاب، گزارش، Open سیستم قابل برنامه ریزی هاسایر قابلیت 

یا  QCذخیره داده های کنترل، پرینت نمودارهای محدوده  QCگزینه های 

Levey-Jennings 

USB port  کابلUSB .موجود است 

  فیزیکی

 سانتیمتر 26*1150*41 ابعاد

 کیلوگرم 55.وزن 

 شرایط محیطی

 سانتی گراددرجه  .0تا  .2 دما

 .8تا % 21% رطوبت

 درجه سانتی گراد 1.تا  21 دمای مناسب برای انبار کردن

 متر باالتر از سطح دریا 1111 ارتفاع
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 . نصب3

 باز کردن دستگاه 3-1

دستگاه را از کیسه ی پالستیکی خارج کنید. اگر هر گونه خرابی ناشی از حمل و نقل دستگاه  ،بسته بندی دستگاه را با دقت باز کنید

باید در  USBو حافظه ی  USBوجود داشت سریعا به شرکت پشتیبان گزارش دهید. کتابچه ی راهنمای اپراتور، کابل برق ، کابل 

 بسته بندی دستگاه، موجود باشد.

 

نگه دارید تا بتوانید در مواقعی که می خواهید دستگاه را به مکان دیگری انتقال دهید و یا برای توجه : بسته ی اصلی دستگاه را 

 تعمیر به شرکت بفرستید از آن استفاده کنید.

 لیست محتویات موجود در بسته بندی دستگاه:

 توضیح تعداد

2 Certification of Conformity 

2 Certification of Quality 

 اپراتوری و نصب دستگاهراهنمای  2

 کابل برق 2

 USBکابل  2

 فلش مموری 2

 محل قرارگیری و استفاده از دستگاه

کیلوگرم قرار دهید. لرزش اضافی هنگام خوانش باعث کاهش  55.دستگاه را روی یک سطح صاف ایمن برای تحمل وزن 

سانتی متر فضای خالی وجود داشته  8دستگاه باید حدود تکرارپذیری می شود. بنابراین، یک سطح محکم مورد نیاز است. اطراف 

 باشد تا تهویه مناسب انجام شود.

 محل کلید روشن/خاموش دستگاه

هنگام نصب منبع تغذیه، دستگاه باید خاموش باشد. به پنل پشتی دستگاه نگاه کنید تا مطمئن شوید که دکمه دستگاه روی 

 قرار دارد. منبع تغذیه را متصل کنید. شکل مربوط به پنل پشتی دستگاه را می توانید در بخش اجزا و کنترل ها ببینید. OFFحالت 

 کابل برق مورد نیاز
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استفاده می  USکه در داخل  V 120-110برای  فقط از کابل برقی که مورد تایید کشور سازنده ی دستگاه است، استفاده کنید.

با  SJTیا  SVTمی شود، باید از نوع  18AWGوجود دارد استفاده کنید. این کابل شامل حداقل  ULشود از کابلی که در لیست 

 باشد، تیغه های موازی و اتصال به زمین داشته باشد. 10A  ،125 Vمتر طول داشته باشد، نرخ آن  0سه سیم رسانا باشد، حداکثر 

 250Vاستفاده می شود، کابلی مشابه کابل فوق استفاده می شود با این تفاوت که از نرخ  USدر داخل  که V 240-220برای 

از یک جفت تیغه استفاده می کند و اتصال به زمین دارد. این کابل توسط کارخانه ی سازنده تامین می این کابل استفاده می شود، 

 شود.

 زمین ایمن

باید به بخش های رسانای داخلی دستگاه متصل شود. بخش های  AC، شاخه سوم منبع الکتریکی خطر شوک برای جلوگیری از

 مشخص شده اند. IECداخلی که باید به زمین متصل شوند با 

 

 برای زمین کردن دستگاه از روش های توصیه شده استفاده کنید و آن ها را به میل خود تغییر ندهید.

 باید به یک قسمت رسانا از داخل دستگاه وصل شود. ACبه منظور جلوگیری از خطر شوک الکتریکی، شاخه ی سوم پریز برق 

 عالمت گذاری می شوند. IECنقاط داخلی دستگاه که اتصال به زمین می شوند با 

این است که خروجی اتصال به زمین پشت اتصال این نقاط را به هیچ عنوان باز نکنید. برای زمین کردن دستگاه یک روش متعارف 

 به منظور جلوگیری از خطر شوک الکتریکی، کابل برق باید اتصال به زمین شود.دستگاه را به یک زمین مناسب متصل کنید. 

 از مجزا بودن مسیر برق دستگاه اطمینان حاصل کنید

های بزرگ، سانتریفیوژهای بزرگ، یخچال و فریزر، مسیر برق مورد استفاده باید خالی از ولتاژهای گذرای بزرگ مانند پمپ 

دستگاه های تصفیه هوا، اتوکالوهای بزرگ، آون ها و خشک کننده ها باشد. اگر در عملکرد منبع تغذیه اختالل ایجاد شود، دستگاه 

ه مجددا روشن شد، خاموش می شود. در صورت بروز چنین اتفاقی، اجازه دهید دستگاه چند لحظه خاموش باشد. هنگامی که دستگا

 به عملکرد طبیعی خود باز می گردد اما منحنی استانداردی که در حافظه ذخیره نشده باشد، از بین می رود.

 نقص فیوز به ندرت اتفاق می افتد، ولی اگر چنین اتفاقی افتاد باید تعویض آن توسط افراد حرفه ای انجام شود.
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 اجزا و کنترل ها 3-2
شکل های زیر واژه هایی را نمایش می دهند که در این راهنما استفاده شده اند. جزئیات بیشتر در خصوص نحوه عملکرد هرکدام 

 است.آورده شده  4از این بخش ها در بخش 

 اجزای دستگاه 3-2-1

 

 نمای جلوی دستگاه 2-2-1-0شکل                      

Warning طر آتش سوزی، از فیوز مناسب استفاده ! برای حفاظت مداوم در برابر خ

 کنید. قبل از تعویض فیوزها، کابل برق را جدا کنید.

 در

المپ 

 نشانگر
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 درب باز است، سینی بیرون است 1-2-1-0شکل 

 

        

 در گوشه ی سمت راست، باال قرار گرفته است. A1قرار دادن پلیت در سینی در حالی که چاهک  0-2-1-0شکل 

سینی بیرون 

 است

 درب باز است

 المپ نشانگر

 جهت گیری پلیت:

پلیت را به نحوی در سینی قرار 

گوشه ی  A1دهید که چاهک 

  سمت راست، باال قرار بگیرد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به 

بارگذاری پلیت  1-1-4بخش 

 مراجعه کنید.
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 درب باز است، سینی بیرون آمده است و پلیت بارگذاری شده است 4-2-1-0شکل 

  

 نمای پشتی دستگاه .-2-1-0شکل 

 

 

 

A  . سینی بیرون آمده است و

 درب باز است..  B بارگذاری شده است.پلیت 

C  . اتصالUSB 

A .کلید پاور 

I = روشن 

O = خاموش 

 

 اتصال کابل برق
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 نصب دستگاه و نرم افزار 3-3
 مهم:نکته 

را به دستگاه یا کامپیوتر متصل نکنید. انجام این کار روی نصب درایورهای مورد نیاز برای اجرای  USBتا قبل از نصب دستگاه، 

Lumate Manager .تاثیر گذار است 

 مراجعه کنید. USBاتصال پورت  1-0-0را دنبال کنید سپس به بخش  2-0-0وجود در بخش مراحل م

 نصب نرم افزار 3-3-1

دابل کلیک کنید تا نصب آغاز شود. پیغام  Setup.exeکامپیوتر را روشن کنید و فلش مموری را به کامپیوتر متصل کنید. روی 

 های مربوط به نصب را دنبال کنید.

 

 در فلش مموری وجود دارد.) به بخش نصب نرم افزار مراجعه کنید.( Setup.exeفایل 

 نمایش پیغام نمایش داده شده روی صفحه مراحل

 دابل کلیک کنید تا نصب آغاز شود. Setup.exeروی 

 

 

 برای شروع نصب دابل کلیک کنید. 2-2-0-0شکل 
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 فرایند نصب آغاز می شود:

 

 

کلیک  Nextصفحه ی خوش آمد گویی ظاهر می شود بر روی 

 کنید.

 

 کلیک کنید: Nextپوشه ی مقصد را انتخاب کنید و بر روی 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید: Installتنظیمات فعلی برای نصب، بر روی 
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 در حال نصب:

 

 

 

 

 کلیک کنید: Finishنصب تمام شد بر روی 

 

 

 Lumate Managerآیکون 
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نیازی به تنظیمات ندارد. اگرچه، توضیحاتی در مورد چگونگی  LuMate Managerپورت مربوط به کامپیوتر قبل از فعالسازی 

 آورده شده است. 2-1-9نمایش و تنظیم آن در بخش 

ندارد. اگرچه، توضیحاتی در مورد چگونگی نمایش و  COM Portنیازی به تنظیمات برای همسان سازی با  Lumateپورت 

 آورده شده است. 1-1-9تنظیم آن در بخش 

 کامپیوتر جداسازی کنید. USBفلش مموری را از پورت 

 USBاتصال پورت  3-2-

-0-0)به شکل متصل کنید. Lumateدستگاه  USBکامپیوتر را به پورت  USBهمراه دستگاه، پورت  USBبا استفاده از کابل 

 نمای پشتی دستگاه مراجعه کنید.( 1-2

 

موجود در  USBبه پورت 

( متصل Aپشت دستگاه )

 می شود.

کامپیوتر  USBبه پورت 

 متصل می شود.
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 نمای پشتی دستگاه 2-1-0-0شکل 

 روش های چک کردن دستگاه 3-4

را دنبال کنید. دستگاه  0-0، مراحل موجود در بخش USBو اتصال کابل  Lumate Managerبرای اطمینان از نصب نرم افزار 

و کامپیوتر  Lumateکلیک کنید. دستگاه  Lumate Managerو کامپیوتر را روشن کنید سپس برای شروع برنامه، روی آیکون 

 دابل کلیک کنید. Lumate Managerرا روشن کنید سپس بر روی آیکون 

 مراجعه کنید. 1-9کنید، جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش  توجه: اگر الزم است که پورت اتصال را تنظیم

 پس از روشن کردن دستگاه به موارد زیر توجه کنید:

 کند. می  دستگاه صدای بیپ پخش 

 LED  نشانگرPower .روشن می شود 

  صدای بیپ کوتاه پخش می کند. 0دستگاه فرایند آغاز به کار را انجام می دهد و 

 را چک کنید. COMو تنظیمات پورت  USBاگر دستگاه روشن شد اما موارد توضیح داده شده در باال رخ ندادند، اتصال کابل 

 همچنین پیغام های خطا را در گوشه سمت راست پایین صفحه نمایش چک کنید.

 

  رویTray Out کلیک کنید و از باز شدن در و خروج سینی میکروپلیت اطمینان حاصل کنید. 

  رویTray In .کلیک کنید و از بسته شدن در اطمینان حاصل کنید 
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 . برنامه ریزی آزمایش ها4

 که باید قبل از شروع تست آن ها را مرور کنید. شده استفراهم  سواالتی در این بخش : انتخاب های عمومی 1-4بخش 

مرحله به مرحله ی برنامه ریزی آن ها در این بخش وش ها و دستورالعمل توضیح هر یک از ر:  Assay Modes 2-4بخش       

 آمده است.

 

 انتخاب های عمومی 4-1

پرسیده می  Modeدارد. بنابراین فقط سوال های مربوط به انتخاب  )روش( Modeبرای هر تست، دستگاه نیاز به انتخاب  

 انتخاب های دیگری مورد نیاز نیست. RLU Modeشوند. به عنوان مثال در 

 CLIAسوال های مطرح شده در زیر را قبل از شروع یک تست، مرور کنید.) جهت پاسخ دهی به این سواالت به بروشور کیت 

 مراجعه کنید.

 . از کدام برنامه های محاسباتی استفاده خواهد شد؟2

 . آیا به بالنک نیاز است؟1

 .چند کالیبراتور مورد استفاده قرار می گیرند؟0

توجه در این کتابچه، واژه های کالیبراتور و استاندارد هر دو به یک معنا هستند و برای موادی با غلظت شناخته شده  توجه:

 استفاده می شوند.
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 مقادیر کالیبراتورها چقدر است؟. 4

خوانش می  Duplicate. کدام یک از کالیبراتورها و یا نمونه ها به صورت تکی خوانش می شوند و کدام یک از آنها به صورت .

 شوند؟

 واژه ی نمونه برای موادی با غلظت ناشناخته به کار می رود.  توجه:

 . مکان کنترل یا کنترل ها مشخص می شود؟ در این صورت شماره پلیت، ردیف و چاهک هرکدام را مشخص کنید.9

است محدوده هایی  دستگاه داده شده اند؟ اگر چنینبرای مقایسه ی خودکار به  قابل قبول یا محدوده های کنترل Cutoff. آیا 5

 استفاده می شود کدام است؟ که برای هر کدام

استفاده می شود؟ در این صورت به مقداری که در آن محدوده مثبت  Cutoff. برای برچسب گذاری نمونه های مثبت از مقدار 8

 شروع می شود نیاز دارید.

منفی  Cutoffدر این صورت مقادیر کمتر از کدام  استفاده می شود؟ Cutoffی از مقدار . برای برچسب گذاری نمونه های منف6

 محسوب می شوند؟

 

 انتخاب فرمت پلیت 4-1-1
تایی )جلو/عقب( با شروع 21تایی )چپ/راست( یا استریپ های 8میکرو پلیت های استاندارد می توانند به صورت استریپ های 

 خوانش شوند. A-1از چاهک 

قابلیت پرینت هر  Lumateممکن است برای نمایش و پرینت آزمایش های مختلف نیاز به تغییر فرمت داشته باشید. نرم افزار 

 دو فرمت را دارد.

 توضیح انتخاب فرمت پلیت

صفحه اصلی است. عالوه بر این شما  Plate Layoutصفحه 

که در  Plate Layout Tab می توانید با کلیک روی دکمه

چپ پایین صفحه قرار دارد، به این منو دسترسی پیدا گوشه 

 کنید.

 way-12یا  way-8فرمت پلیت با کلیک روی دکمه های 

انتخاب می شود. هنگامی که یک فرمت را انتخاب می کنید، تا 

زمانی که آن را تغییر ندهید دستگاه روی آن فرمت باقی می 

 ماند.
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به انتخاب نیازی  Duplicates Side by Sideبا انتخاب 

)دوتایی( ندارید. شما  Duplicateتمام چاهک ها به صورت 

می توانید استانداردهای دوتایی را با نمونه های تکی اجرا کنید 

)یا بالعکس( و استاندارد خارج از محدوده می تواند به سادگی 

 ویرایش شود.

برای استفاده از نقشه پلیت، باید یک تست برنامه ریزی و ذخیره 

رای خوانش جذب ها بدون برنامه ریزی یک تست، از شود. ب

در  Tests optionکه در منوی  Read Plate RLUروش 

 نوار ابزار اصلی قرار دارد استفاده کنید. 

 

از  Lumateبه منظور شروع، اطمینان حاصل کنید که دستگاه 

)جهت کسب به کامپیوتر متصل شده است USBطریق کابل 

دستگاه و نرم افزار مراجعه  نصب 0-0اطالعات بیشتر به بخش 

 کنید( سپس دستگاه را روشن کنید.

 

 Powerنشانگر  LEDدستگاه صدای بیپ پخش می کند، 

 روشن می شود و دستگاه شروع به گرم شدن می کند.

 

هنگامی که فرایند راه اندازی اولیه ی دستگاه به پایان رسید 

  بیپ کوتاه پخش می کند. 0دستگاه 

 

 کلیک کنید. Lumate Managerبر روی آیکون 

 

 

 8انتخاب فرمت برای 

تایی برای  21تایی یا 

پلیت، از این بخش 

 استفاده کنید.
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بر روی مانیتور کامپیوتر نمایش  Plate Layoutصفحه ی 

 داده خواهد شد.

می توانید  way-12و  way-8با کلیک بر روی دکمه های 

فرمت پلیت را انتخاب کنید، تا زمانی که فرمت پلیت را تغییر 

 ندهید روی همان فرمت انتخابی باقی می ماند.

 

 قرار دادن پلیت در داخل دستگاه 4-1-2
قبل از  می باشند. Lumateچاهکی مشابه هستند و قابل بارگذاری بر روی دستگاه  69اکثر سینی های استریپ و پلیت های 

در  A-1پلیت را طوری در دستگاه قرار دهید که چاهک  اینکه آزمایش را شروع کنید، دستگاه را با یک پلیت خالی تست کنید.

گوشه سمت راست باالی چاهک قرار گیرد. بنابراین، ابتدا ردیف اول وارد سیستم خوانش می شود. پس از قرار دادن پلیت در دستگاه 

 جایگاه آن اطمینان حاصل کنید. از قرارگیری محکم  در

 

 

 

رود داده شده اند تا هنگام و هنگامی که از یک سینی استریپ استفاده می کنید مطمئن شوید که تمام چاهک ها به پایین فشار

 آنها به دستگاه با مشکل مواجه نشوید.

میکرولیتر حداکثر حجم های  1.1تا  111برای کسب بهترین نتایج، چاهک ها را کامل پر نکنید. با توجه به حجم کلی چاهک، 

 استفاده می شود. Mixپیشنهادی برای زمانی است که از 

اده می کنید مراقب باشید تا برچسب مانع قرارگیری پلیت در دستگاه نشود یا اینکه در هنگامی که از برچسب روی پلیت استف

 مسیر عبور نور قرار نگیرد.

پلیت را طوری در دستگاه 

 A-1قرار دهید که چاهک 

در گوشه سمت راست باالی 

چاهک قرار گیرد. بنابراین، 

ابتدا ردیف اول وارد سیستم 

 خوانش می شود.
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4-2 Assay Modes 

 

شامل چند روش محاسباتی از پیش برنامه ریزی شده می شود که به وسیله ی آن ها می توان ایمونواسی های  Lumateنرم افزار 

 و سایر تست های مشابه را انجام داد. یآنزیم

) جهت کسب اطالعات دسترسی پیدا کنید. Assay Modesمی توانید به  Lumate Managerدر نرم افزار  Testاز طریق منوی 

 مراجعه کنید.( 1-1-.بیشتر به بخش 

 RLU 

 Factor 

 Standard 

 Cut Off 

 Point to Point 

 Linear Regression 

 Cubic Spline )محدود شده( 

 Dose Response 

 order) th,4 rd,3 nd(Polynomial 2 Polynomial Regression 

 4-Parameter Logistic 

 %RLU 

 

 

 

 

 

CAUTION  !Assay Mode  را بر طبق بروشور کیت انتخاب کنید! همیشه از کنترل

 استفاده کنید. Abnormalو  Normalهای 
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 RLUروش  4-2-1 

 :شرح روش RLUروش 

 

ها را می خواند و  RLU،  4400مدل  Lumateدستگاه 

 پرینت می گیرد.

 

 انتخاب بالنک اختیاری است.

 Factorروش  4-2-2

 شرح روش: Factorروش 

 

 

های  RLU، دستگاه  Factorدر روش 

خوانش شده را در فاکتوری که توسط 

کاربر به دستگاه داده می شود ضرب می 

کند سپس مقادیر غلظت را محاسبه می 

 کند.
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 Standardروش  4-2-3

 شرح روش: Standardروش 

 

دستگاه در ابتدا یک استاندارد را به صورت تکی یا چندتایی می 

خواند سپس غلظت ها را بر اساس منحنی ای که از نقطه ی 

 و استاندارد می گذرد، رسم می کند. (0,0)

 

 

 Cut Offروش  4-2-4

 

 شرح روش: Cut Offروش 
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 Cutنتایج بسیاری از آزمایش های کیفی بر اساس مقدار 

Off  تفسیر می شوند. برای مثالRLU  های خوانش

با عنوان باشند  Cut Offشده ای که بزرگتر از مقدار 

های خوانش  RLUمثبت)یا منفی( تفسیر می شوند و 

با عنوان  باشند Cut Offشده ای که کمتر از مقدار 

یت کمپانی سازنده ی ک شوند.منفی)یا مثبت( تفسیر می 

از انواع  Cut Offبرای به دست آوردن مقدار نقطه ی 

 انگین ها استفاده کرده است.می

 

از یک معادله ی جهانی استفاده می  Lumateدستگاه 

ر این د کند که قابلیت انطباق با کلیه ی کیت ها را دارد.

 ’F‘و همچنین ضریب  ’Y‘و  ’X‘روش فاکتورهای 

 معادله به صورت زیر است: توسط کاربر وارد می شود.

COV=X* mean(Nc) + Y*mean(Pc)+F 
(Cut Off Value) 

 

در میانگین کنترل های منفی  ’Cut Off  ،‘Xدر روش 

در میانگین کنترل های مثبت ضرب می شود و  ’Y‘و 

جمع می شوند و  ’F‘در نهایت این دو مقادیر با فاکتور 

 به دست می آید. Cut Off (COV)مقدار 

 

 

می توانند مثبت، منفی و یا  ’F‘و  ’X’  ،‘Y‘مقادیر 

صفر باشند. همچنین می توانید برای مقدار دهی به این 

 استفاده کنید. .15متغیرها از اعداد اعشاری مثل 

ابتدا تعدادی از کنترل های منفی خوانش می شوند 

 سپس کنترل های مثبت خوانش می شوند.

 بالنک اختیاری است.انتخاب 

COV=X* mean(Nc) +F 
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  از این فرمول هنگامی استفاده می شود که

فقط کنترل های منفی برای محاسبه ی 

COV .در نظر گرفته شده اند (mean(Nc) 

 میانگین کنترل های منفی( =

COV=Y*mean(Pc)+F 

  از این فرمول هنگامی استفاده می شود که

ی  فقط کنترل های مثبت برای محاسبه

COV . .در نظر گرفته شده اند (mean(Pc) 

 میانگین کنترل های منفی( =

COV=X* mean(Nc) + Y*mean(Pc)+F 

  از این فرمول هنگامی استفاده می شود که

بر اساس کنترل  Cutoffمحاسبه ی مقادیر 

 باشد. های مثبت و منفی می

  در این معادله، ازNC  کنترل های منفی( و(

PC  کنترل های مثبت( برای محاسبه ی( 

COV  مقدار(Cutoff .استفاده شده است ) 

  متغیر ها را از روی بروشور کیت وارد مقدار

مقادیر یک یا چند متغیر می تواند منفی،  کنید.

 صفر، یک و یا اعشاری باشد.

  دستگاهLumate  میانگین کنترل های مثبت

 و منفی را محاسبه می کند.

 

COV=X*mean(Cc)+F 

 COV =  مقدارCutoff  برای تفسیر

 مثبت یا منفی

 X =  مقدار متغیرX  در بروشور کیت

، مقداری  Xآمده است. توجه: اگر برای 

قرار  2را  Xدر بروشور ذکر نشده بود 

 دهید.
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 MCC =  در زمان اجرای تست، میانگین

محاسبه می  Cutoffجذب کنترل های 

 شود. 

  اختیاری است و بستگی به  بالنکانتخاب

 بروشور کیت دارد.

 F =  یک فاکتور است که بهMCC 

در  Fاضافه می شود. عدد مربوط به 

بروشور کیت موجود است. اگر در بروشور 

ذکر نشده بود  Fکیت ، مقداری برای 

 برای آن عدد صفر را وارد کنید.

  کنترل های مثبت و منفی و یا یکی از آن

 QC criteriaها ممکن است برای 

 )معیار کنترل کیفی( استفاده شود.

  شما می توانید روشCutoff  عادی

(positive>= cutoff ،negative< 

cutoff یا روش )Cutoff  معکوس را

انتخاب کنید. با انتخاب روش معکوس، 

، به cutoffبا مقادیر کمتر از  ینمونه های

)مثبت( گزارش می  positiveعنوان 

گین کنترل های دستگاه میان  شوند.

 منفی و مثبت را محاسبه می کند.

  برای همه ی کنترل هاQC criteria 

 قابل برنامه ریزی است.

 

 

 

معکوس را انتخاب کنید. با  Cutoff( یا روش positive>= cutoff ،negative< cutoffعادی ) Cutoffشما می توانید روش 

دستگاه میانگین   )مثبت( گزارش می شوند. positive، به عنوان cutoffانتخاب روش معکوس، نمونه هایی با مقادیر کمتر از 

ها و محدوده های  Cut Offاگر این گزینه را انتخاب کرده اید ، به منظور وارد کردن  کنترل های منفی و مثبت را محاسبه می کند.

 استفاده کنید. >و  <آن ها از عالمت های 
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 )ادامه(شرح روش:  )ادامه( Cut Offروش 

 

 

 

  به منظور تفسیر نتایج می توانید از روشCut 

Off عادی (Cut Off >  ، منفیCut Off 

معکوس  Cut Offو یا روش مثبت(  > =

 استفاده کنید.

  با استفاده از روشCut Off  معکوس، به نمونه

 Cut offهایی که مقادیر آن ها کمتر از مقدار 

)مثبت( داده می  ”Positive“باشد برچسب 

 شود.

  اگر از این گزینه استفاده می کنید، به منظور

ها و محدوده های آن ها  Cut Offوارد کردن 

 استفاده کنید. >و  <از عالمت های 

 

 

 

 Point-to-Pointروش  4-2-5

 شرح روش: Point-to-Pointروش 

 

 

دستگاه تعدادی از استاندارد ها را می پذیرد و آن ها را به صورت 

 تکی و یا چندگانه مورد خوانش قرار می دهد.

-Point-toپس از آن غلظت ها بر اساس منحنی کالیبراسیون 

Point .محاسبه می شوند 

های محاسباتی زیر وارد داده ها می توانند برای یکی از روش 

 شوند:

2. Linear-linear 

1. Ln )لگاریتم طبیعی(-linear 

0. Linear-ln 

4. Ln-ln 

 : Assay Axisانواع 
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در سایر روش های رگرسیون نیز  Assay Axisانواع توجه: 

 وجود دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غلظت  Logیا  lnهنگامی که از فرمتی استفاده می کنید که 

و  Log0استفاده نکنید زیرا  0.0را محاسبه می کند)از غلظت 

Ln0  تعریف نشده اند پس باید هنگام استفاده از این روش از

صرف نظر کنید.( توجه داشته باشید که در روش  0.0غلظت 

داشته  ln0و  Log0های لگاریتمی ، هر مقداری که نیاز به 

باشد نامعتبر است و اگر این مقدار در استاندارد ها باشد منحنی 

 تشکیل نمی شود.

استفاده می  ln(1000*RLU)به طور مشابه، هنگامی که از 

نفی مقادیر نباید صفر یا مکنید، مقادیر جذب باید مثبت باشند.)

 باشند.(

 داده ها می توانند برای یکی از محاسبات زیر وارد شوند:

2. Linear-linear 

1. Ln )لگاریتم طبیعی(-linear 

0. Linear-ln 

4. ln-ln 

.. Logit-log 

( همیشه بر روی RLU* 2111آن ها ) lnو یا  RLUمقادیر 

آن ها،  lnنمایش داده می شوند و غلظت ها یا  ”Y“محور 

 نمایش داده می شوند. ”X“همیشه بر روی محور 

 

2. “Y=RLU , X=CONC” – هم  در این حالت

و هم داده های  RLU (y) خوانش داده های

 ، خطی هستند. (x)غلظت

1. “Y=Ln(1000*RLU),X= Conc” - لگاریتم 
بر حسب غلظت رسم می شود. ابتدا  RLUطبیعی 

ضرب می شوند سپس از  2111مقادیر جذب در عدد 

 آن ها لگاریتم گرفته می شود.

0. “Y=RLU,X=Ln(Conc)” - خوانش RLU  بر

 حسب لگاریتم طبیعی غلظت رسم می شود.

4. “Y=Ln(1000*RLU),X=Ln(Conc)” - 

بر حسب لگاریتم  RLUطبیعی خوانش  لگاریتم

 طبیعی غلظت رسم می شود.

.. “Y=Logit(RLU),X=Log(Conc)”-  غلظت

های ناشناخته را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می 

 کند:

 

RLU Logit = Ln [(sample/0 cal)/1-(sample/0 

cal)] 

به عنوان  0، استاندارد  Logitهنگام استفاده از محاسبات 

قسمتی از نمودار رسم نمی شود و فقط از آن در محاسبات 

 استفاده می شود.
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9. “Y=Log(1000*RLU),X=Conc” -  لگاریتم

بر حسب غلظت رسم می  RLUخوانش  21مبنای 

ضرب می شوند  2111ها در عدد  RLUابتدا شود. 

 سپس از آن ها لگاریتم گرفته می شود.

5. “Y=ABS , X=Log(Conc)” –  خوانش

RLU  رسم می غلظت  21بر حسب لگاریتم مبنای

 شود.

8. “Y=Log(1000*RLU),X=Log(Conc)”- 

بر حسب لگاریتم   RLUخوانش  21لگاریتم مبنای 

 غلظت رسم می شود. 21مبنای 

)رگرسیون خطی( ، نتایج به Linear Regressionدر روش 

 Logیا  lnطور مشابه محاسبه می شوند )در این قسمت نوع 

 یتی ندارد(. با این وجود شیب ها و حائل ها متفاوت هستند.اهم

 

غلظت  Logیا  lnهنگامی که از فرمتی استفاده می کنید که 

و  Log0استفاده نکنید زیرا  0.0را محاسبه می کند)از غلظت 

Ln0  تعریف نشده اند پس باید هنگام استفاده از این روش از

صرف نظر کنید.( توجه داشته باشید که در روش  0.0غلظت 

داشته  ln0و  Log0های لگاریتمی ، هر مقداری که نیاز به 

باشد نامعتبر است و اگر این مقدار در استاندارد ها باشد منحنی 

 تشکیل نمی شود.

استفاده می  ln(1000*RLU)به طور مشابه، هنگامی که از 

نفی مقادیر نباید صفر یا مکنید، مقادیر جذب باید مثبت باشند.)

 باشند.(

 

 

 

 

4-2-6 Linear Regression Mode 

 شرح روش: : Linear Regressionروش 
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دستگاه تعدادی از استاندارد ها را می پذیرد سپس غلظت ها را 

به نحوی محاسبه می کند که بتواند بهترین خط را بین این 

 (linear Regression)نقاط رسم کند.

می توانند برای یکی از روش های محاسباتی زیر وارد  داده ها

 شوند:

2. Linear-linear 

1. Ln )لگاریتم طبیعی(-linear 

0. Linear-ln 

4. Ln-ln 

 ، Log-Logitدر این قسمت امکان استفاده از 

 انتخاب بالنک و ویرایش نمودار نیز وجود دارد.

( همیشه بر روی RLU* 2111آن ها ) lnو یا  RLUمقادیر 

آن ها،  lnنمایش داده می شوند و غلظت ها یا  ”Y“محور 

 نمایش داده می شوند. ”X“همیشه بر روی محور 

 

 

 Cubic Splineروش  4-2-7

 

 شرح روش: : Cubic Splineروش 

 

تعدادی از استاندارد ها را می پذیرد و  Cubic Splineروش 

غلظت ها را بر اساس منحنی کالیبراسیون محدود شده، محاسبه 

 می کند.

یک نمودار هموار بین نقاط  Overshootاین روش با حذف 

، این نمودار  RLU استاندارد رسم می کند. با توجه به مقادیر

یب روش شمی تواند صعودی یا نزولی باشد. به بیان دیگر، این 

بین دو نقطه را که نزدیک ترین نقاط به نمونه هستند محاسبه 

می کند سپس غلظت نمونه ی ناشناخته را با استفاده از یک 

 روش خطی محاسبه می کند.
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 Dose Responseروش  4-2-8

 

 شرح روش: : Dose Responseروش 

 

 

با استفاده از رگرسیون غیر خطی  Dose Responseروش 

بهترین نمودار  ( Levenberg-Marquardt)روش 

کالیبراسیون را بین نقاط رسم می کند. در این روش از معادله 

 ی زیر استفاده می شود:

Y= Bottom + (Top-Bottom) / (1+10 ^ 

((LogEC50-X)*Hill Slope)) 

 )این معادله یک منحنی سیگموئید ایجاد می کند(

در پایین قسمت مسطح  RLUمربوط به  ”Bottom“پارامتر 

 می شود.

در باالی قسمت مسطح می  RLUمربوط به  ”Top“پارامتر 

 شود.
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مربوط به میزان غلظت در بین قسمت  ”LogEC50“پارامتر 

 می شود. ”Bottom“و  ”Top“های 

 مربوط به شیب منحنی می شود. Hill Slopeپارامتر 

باشد شیب منحنی  1.0کمتر از  Hill Slopeدر مواردی که 

باشد  1.0بیشتر از  Hill Slopeکندتر است و در مواردی که 

 شیب منحنی تندتر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polynomial Regressionروش  4-2-8

 

 شرح روش: Polynomial Regressionروش 
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می  4تا  1در این روش، دستگاه استانداردهایی را از درجه ی 

متفاوت است. حداقل تعداد  استانداردهااین پذیرد. حداقل تعداد 

، چهار 0ی  ، سه عدد، برای درجه 1استاندارد برای درجه ی 

 عدد می باشد. .،  4برای درجه ی عدد و 

پس از پذیرش استاندارد توسط دستگاه، غلظت ها بر اساس 

 Polynomial)بهترین منحنی کالیبراسیون رسم می شوند.

Regression) 

سم منحنی کالیبراسیون از رگرسیون غیر در این روش برای ر

خطی و معادالت چند جمله ای استفاده می شود. از روی درجه 

 ی چند جمله ای تعداد روابط آن مشخص می شود.

 معادالتی که درجه ی باالتری دارند، انحنای بیشتری دارند.

 به صورت زیر تعریف می شود: 1معادله ی درجه ی 

 

Y=A + B * X + C * X ^ 2 

 

 به صورت زیر تعریف می شود: 0معادله ی درجه ی 

 

Y= A + B * X + C * X ^ 2 + D * X ^ 3 

 

 به صورت زیر تعریف می شود: 4معادله ی درجه ی

 

Y= A + B * X + C * X ^ 2 + D * X ^ 3 + E * 

X^ 4 

 

در این قسمت امکان انتخاب بالنک و ویرایش نمودار فراهم 

 شده است.
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4-2-11 4-Parameter Logistic 

 

4- Parameter Logistic : 

 

 

 

 شرح ویژگی:

4 Parameter Logistic  4یاPL  یک روش غیر

خطی رگرسیون است که برای تجزیه و تحلیل منحنی 

هایی مثل  Immunoassayها و  Bioassayها در 

CLIA  یا منحنی هایDose Response  از آن

 .استفاده می شود

 به صورت زیر است: 4PLمعادله ی مدل 

F(x)=((A-D) / (1+ ((x/C) ^ B)))+D 

 

ت )  در تجزیه و همان غلظت اس  Xدر این معادله، 

مقدار جواب می باشد)  F(x)( و CLIAتحلیل های 

 (.RLUبرای مثال 
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 Parameter Logistic-4مدل  2-21-4-4شکل 

 

 

 چهار پارامتر را در بر می گیرد: 4PLمعادله ی مدل 

A =  خط مجانب در نقطه ی صفر: در آزمایشCLIA  .در جایی که منحنی استاندارد داریدA  همان مقدار پاسخ در غلظت

 است. 0استاندارد 

B = Hill Slope  یا فاکتور شیب/ شیب منحنی: این مقدار می تواند مثبت یا منفی باشد. هنگامی که قدر مطلقHill Slope 

 افزایش پیدا می کند شیب نمودار با توجه به آن تغییر می کند.

C = .)نقطه ی انحنا: در این نقطه جهت تقعر منحنی تغییر پیدا می کند) تقعر به سمت باال یا تقعر به سمت پایین 

D = خط مجانب در نقطه ی صفر: در آزمایشCLIA   .در جایی که منحنی استاندارد داریدD  همان مقدار پاسخ در غلظت

 نهایت است. استاندارد بی

 

 

 

 

 خط مجانب در غلظت صفر

 فاکتور شیب / شیب منحنی

 نقطه ی انحنا

 خط مجانب در غلظت بینهایت
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 RLU%روش  4-2-11

 شرح روش: RLU%روش 

 

 

 

 

است که  point-to-pointاین روش یک روش کالیبراسیون 

)درصد جذب( را برای هر نمونه  RLU%عالوه بر مقدار غلظت، 

 و استاندارد محاسبه می کند.

در نظر گرفته  211در این روش مقدار جذب اولین استاندارد %

می شود و بقیه ی نمونه ها و استاندارد ها به عنوان درصدی از 

استاندارد محاسبه می شوند. این مقادیر در قسمت تفسیر 

ای محور جذب، از گزارش نمایش داده می شوند. این روش بر

 پشتیبانی نمی کند. Logو  ln  ،Logitمقیاس های 

می پذیرد و آن ها را یک این دستگاه تعدادی از کالیبراتورها را 

 یا چند بار مورد خوانش قرار می دهد.

 

در این قسمت امکان انتخاب بالنک و ویرایش نمودار فراهم 

 شده است.
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5- Lumate MANAGER 

 Lumate Managerباز کردن نرم افزار  5-1

 

، از یک نرم افزار تحت ویندوز استفاده می کند که کار با آن شبیه به سایر نرم افزار ها می باشد، به منظور آشنایی Lumateدستگاه 

 با کار این نرم افزار در ابتدا باید با نحوه ی کار با نرم افزارهای تحت ویندوز آشنایی داشته باشید.

نصب  0-0) جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش اطمینان حاصل کنید. USBو کامپیوتر از طریق کابل  Lumateاز اتصال دستگاه 

 دستگاه و نرم افزار مراجعه کنید.(

 .کامپیوتر را روشن کنید 

  دستگاهLumate .را روشن کنید و منتظر بمانید تا کامپیوتر دستگاه را شناسایی کنید 

  بر روی آیکونLumate  دابل کلیک کنید تا نرم افزارLumate Manager .باز شود 

 .توجه: هنگامی که نرم افزار را باز و بسته می کنید نیازی به خاموش کردن دستگاه نیست

 

 Lumate Managerآیکون  2-2-.شکل 

 

 Lumate Managerآیکون های نوار ابزار  5-1-1

 

 

 آیکون های نوار ابزار 2-2-2-.شکل 
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2- Connect .به منظور شناسایی دستگاه توسط کامپیوتر از این آیکون استفاده می شود : 

1- New Assay Calibration Data  به منظور مشاهده ی اطالعات کالیبراسیون آزمایش جدید از این آیکون استفاده :

 می شود.

0- Lot # Registration اده می شود.: به منظور وارد کردن غلظت کنترل ها از این گزینه استف 

4- QC Tracking .به منظور دسترسی به اطالعات کنترل کیفی از این گزینه استفاده می شود : 

.- Sample Database .به منظور دسترسی به پایگاه داده ی اطالعات بیماران از این گزینه استفاده می شود : 

 

 گزینه های منوی اصلی و ویژگی های آن 5-2
 

 

 Lumate Managerنوار منوی  2-1-.شکل 

 Managementمنوی  5-2-1

 

) کلید  New Assay Calibration Dataبه پایان رسید، می توانید با انتخاب گزینه ی  Lumateهنگامی که خوانش دستگاه 

( اطالعات مربوط به کالیبراسیون آزمایش جدید را مشاهده کنید. اگر نمودارها و کنترل های جدید تایید شده باشند در  F8میانبر 

 این پنجره نمایش داده خواهند شد و اگر نمودار تایید نشده باشد ، این مراحل باید مجددا تکرار شود.

 

 شرح ویژگی: ویژگی:



 

21 
 

Connect  به منظور شناسایی دستگاهLumate  توسط کامپیوتر بدون نیاز به باز و بسته

 را انتخاب کنید. Connectکردن نرم افزار، گزینه ی 

Communication Window .فقط برای تعمیر دستگاه از آن استفاده می شود 

LIS Import  جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش سیستم اطالعات آزمایشگاهی(LIS) 

 طالعات مربوط به ورود و خروج فایل ها وجود دارد.مراجعه کنید. در این بخش ا

New Assay Calibration Data  جهت کسب اطالعات بیشتر به بخشCalibrator مراجعه کنید.  ها 

Exit  با انتخابExit  پنجره ی زیر ظاهر می شود. با انتخاب دکمه ی‘Yes’  از نرم

 خارج شوید. Lumate Managerافزار 

 
 

 

 Testمنوی  5-2-2

 

 شرح ویژگی ویژگی

Read Plate RLUs  خوانش(RLU )2-1-1-.جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش  پلیت Read Plate 

RLUs .مراجعه کنید 

Create Assay )جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش  )انجام آزمایشCreate Assay   مراجعه

 کنید.

Edit Assay )جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش  )ویرایش آزمایشEdit Assay   مراجعه

 کنید.
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5-2-2-1 Read Plate RLUs 

 پنجره ی زیر باز می شود: Lumate Managerدر نرم افزار  Testاز منوی  Read Absorbance RLUsبا انتخاب 

 

 شرح گزینه: گزینه:

Use Blank  اگر از بالنک استفاده می کنیدCheckBox  مربوط به این

 قسمت را تیک بزنید.

Read Plate  بر روی دکمه یRead Plate  کلیک کنید تا خوانش پلیت

 انجام شود.

Last Read Well (Empty= Read All)  ، اگر می خواهید خوانش در نقطه ی مشخصی خاتمه پیدا کند

 F12در این قسمت چاهک مد نظر خود را وارد کنید)برای مثال 

( اگر در این قسمت چیزی تایپ نکنید کل پلیت خوانش می 

 شود.

Excel Export –  فایل مربوط به خوانشRLU  پلیت می

 باشد.

  نرم افزارExcel  را باز کنید، در این نرم افزار یک

 Excelصفحه ی جدید ایجاد کنید. با انتخاب 

Export  دستگاهLumate  به طور خودکار یک
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 RLUاین ویژگی به کاربر اجازه می دهد تا اطالعات خوانش 

 ذخیره کند. Excelرا در یک فایل 

worksheet  با نام‘Lumate Raw Data’  به

 شما اضافه می کند. Excelصفحه ی 

  با استفاده ازRead Plate RLUs  می توانید

 .عملیات خوانش را روی پلیت انجام دهید

  Run #1  به اولین پلیت خوانش شده اختصاص پیدا

می کند. به منظور خوانش پلیت های بیشتر و ذخیره 

قبل از انتخاب  fileی اطالعات بر روی همان 

Export  به صورت دستیRun # .را افزایش دهید 

  به کاربر اجازه می دهد تا اطالعات به دست آمده از

. به فرض مثال، خوانش چند پلیت را با هم ادغام کند

است و  2اول  Runبه صورت پیش فرض شماره ی 

قرار می گیرد)سطر و  Excelدر باالی صفحه ی 

دوم می تواند  Run( . اطالعات مربوط به  A1ستون 

در همین فایل در ستون دوم نمایش داده شود)سطرو 

به همین ترتیب اطالعات مربوط به  .( A11ستون 

Run در همین صفحه قرار  های بعدی نیز می توانند

 بگیرند.

 Check Box  امکان تعریف فرمت  8*12مربوط به

 فایل خروجی را برای کاربر فراهم می کند.

 

 

5-2-2-2 Create Assay 

 پنجره ی زیر باز می شود: Lumate Managerدر نرم افزار  Testاز منوی  Create Assayبا انتخاب گزینه ی 
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 شرح ویژگی: ویژگی:

Assay Name )نام آزمایش را وارد کنید. )نام آزمایش 

Select an Assay Mode )روش آزمایش را از منوی کشویی انتخاب کنید. )انتخاب روش آزمایش 

Calibration Button )به منظور رفتن به پنجره ی بعد و وارد کردن ویژگی های  )دکمه ی کالیبراسیون

 را انتخاب کنید. Calibrationاستاندارد دکمه ی 

 

 به منظور محاسبه ی منحنی، غلظت استاندارد ها را مشخص کنید:
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 بالنک ها را انتخاب کنید:
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انتخاب شده باشد ، حتی اگر کنترل های شما خارج  ‘ ’Issue Warningکنترل ها را انتخاب کنید: در این قسمت اگر گزینه ی 

 Assay Calibrationغییر تنظیمات آن ، منظور تغییر ویژگی های کنترل و ت به شوند.از محدوده ی مشخص شده باشند تایید می 

Tab .را ببینید 

 

 

محدوده ها را )محدوده ی خطی/ نرمال(  Normal/Linear Rangeبه منظور نظارت بر روی کیفیت، با کلیک بر روی دکمه ی 

 کنید. Highlightر جدید فیلد مد نظر را برای وارد کردن مقدا مشخص کنید.
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کلیک  Positive/Negative)منفی/مثبت( تفسیر شوند بر روی دکمه ی  Positive/Negativeبه منظور اینکه نتایج به صورت 

و کوچکتر از چه مقداری ( =<Pos)فیلد شوند  Positiveمشخص کنید که نتایج باید بزرگتر مساوی چه مقداری باشند تا  کنید.

 انتخاب کنید. Unitد از طریق منوی کشویی قسمت واحد را می توانی .( >Neg)فیلد شوند Negativeباشند تا 

 

 شرح ویژگی: ویژگی:

Interpretation Settings- Print Preview  دکمه یPrint Preview  یک پیش نمایش از اطالعات زیر را

 فراهم می کند:

حنی منتعریف تست، نمایش بالنک ها، کنترل ها، استانداردها و 

 روز اعتبار دارد. 5که تا 

روز، کاربر باید مجددا استانداردها را برای اجرای  5بعد از گذشت 

تست به دستگاه بدهد. کاربر می تواند زودتر از زمان ذکر شده 

کنترل ها را چک کند و یا دوباره عملیات کالیبراسیون را انجام 

 دهد.

Interpretation Settings - Print  دکمه یPrint .از اطالعات پرینت می گیرد ، 

Interpretation Settings – Save Assay  دکمه یSaves Assay.تنظیمات آزمایش را ذخیره می کند ، 
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5-2-2-3 Edit Assay 

 پنجره ی زیر باز می شود: Lumate Managerدر نرم افزار  Testاز منوی  Edit Assayبا انتخاب 

 

 می توانید نام تستی را که می خواهید ویرایش روی آن انجام شود انتخاب کنید. Select Assayدر پنجره ی 

5-4 Lot # Registration 

 آن ها اختیاری است. به مراحل زیر دقت کنید: Lotوارد کردن مقادیر استاندارد ها و کنترل ها و شماره ی 

 

 انتخاب نام مربوطه 2-0-1-.شکل 

 شرح مرحله: مراحل:

 کلیک کنید. Lot # Registrationبر روی منوی  Lumate Managerاز نوار ابزار نرم افزار  1

 به منظور ثبت ماده ی مورد نظر نام آن را از منوی کشویی انتخاب کنید. 2

 کلیک کنید. ”Register“بر روی  3
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 اطالعات زیر را وارد کنید: 4

Lot number  شماره ی(Lot ) 

Expiration Date )تاریخ انقضا( 

Description )توضیحات( 

 اختیاری می باشد. ’Description‘توجه: وارد کردن اطالعات مربوط به 

 کلیک کنید تا اطالعات ذخیره شوند. Okپس از تکمیل اطالعات بر روی دکمه ی 

 

 

 

 و توضیحات اختیاری Lotوارد کردن شماره ی  1-0-1-.شکل 

 

 QC Trackingمنوی  5-2-4

QC Tracking  با استفاده از کنترل ها و استاندارد ها نمودارLevey-Jennings .را رسم می کند 
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 QC Trackingصفحه ی منوی  2-1-4-.شکل 

 

 

 QC Trackingمثال  1-4-1-.شکل 

 ویژگی/شرح ویژگی: مراحل:

 بر اساس نام یا آزمایش جستجو کنید. 2

را  Lotاز منوی کشویی ، نام آزمایش، آزمایش و یا شماره ی  2

 انتخاب کنید.
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کردن آن ها  Highlightبا کلیک بر روی هر یک از موارد و  0

 را ویرایش کنید. QCنقاط 

یا غلظت مشاهده  RLUبر اساس  می توانندنتایج منحنی  4

 شوند.

، از اطالعات  Print QC Reportمی توانید با فشار دادن دکمه ی  .

 پرینت بگیرید.

و یا برداشتن تیک  Select QC Pointsبا انتخاب دکمه ی  9

Checkbox  برخی از نقاط می توانید نمودار خود را ویرایش

 کنید.

نمایش داده شده دکمه ی  QCبه منظور ذخیره ی نقاط  5

Save QC Points .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

5-2-5  Sample Database 

 

 انتخاب کنید. Lumate Managerرا از نرم افزار  Sample DBمنوی 

 

)پایگاه داده ی نمونه( نمایش  Sample Databaseهنگامی که دستگاه برای اولین بار باز می شود هیچ پرونده ای در پنجره ی 

 داده نمی شود.
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 Sample Databaseاضافه کردن اطالعات بیمار به  5-2-5-1

)نام بیمار( و ... دکمه ی  Given name)نام خانوادگی( ،  Family NameبیمارSample ID ( ID  ، )به منظور وارد کردن 

‘New/Edit’  را فشار دهید. وارد کردن این موارد هنگام جستجوی بیماران موجود در پایگاه داده بر اساس یک معیار خاص، سودمند

 کلیک کنید.  Doneاست. زمانی که وارد کردن اطالعات به پایان رسید، بر روی دکمه ی 

 

 

 

 

به منظور وارد کردن اطالعات بر  

 ’New/Edit‘روی دکمه ی 

 کلیک کنید.

از اینکه وارد کردن  پس

اطالعات به پایان رسید بر روی 

 کلیک کنید.’Done‘دکمه ی 

توجه: در پایان کار دکمه ی 

‘New/Edit’  به دکمه ی

‘Done’.تبدیل می شود 
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 یک پنجره باز می شود که حاوی چند دستورالعمل می باشد.

 

  به منظور دسترسی به هر کدام از فیلد های موجود در صفحه ی نمایش، می توانید از کلیدTab  و یا کلید های جهت

 دار روی صفحه کلید استفاده کنید.

  به منظور ایجاد یکSample ID  ،جدیدID  بیمار را در قسمتSample ID .تایپ کنید ، 

  به منظور اصالح یکSample ID ن کلیک کنید و آن را ویرایش کنید.ثبت شده، بر روی آ 

  به منظور حذف یکSample ID  بر روی آن کلیک کنید تاHighlight  شود سپس از روی صفحه کلید، کلید

Delete .را فشار دهید 
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وارد کنید. اطالعات مربوط به این فیلد ها می توانند  Custom 2و  Custom 1سایر معیارها را می توانید در فیلدهای 

 ها یا تشخیص های مزمن محدود نمی شوند. IDخیص مفید باشند اما فقط به مسائل پزشکی، مطالعه ی شماره ی در تش

 

 Sample IDاصالح  5-2-5-2

به منظور ویرایش اطالعات یک بیمار که از قبل وارد شده است، ایجاد یک بیمار جدید یا حذف یک بیمار بر روی دکمه ی 

‘New/Edit’  .کلیک کنید 

 

 را انتخاب کنید. End Editingاصالحات را انجام دهید، سپس به منظور ذخیره سازی تغییرات،  دکمه ی 
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 Sample IDحذف  5-2-5-3

را فشار  Deleteکنید سپس از روی صفحه کلید ، کلید  Highlightاز لیست موجود، مواردی را که قصد حذف آن ها را دارید 

 باشید. (EDIT)دهید. توجه: تنها هنگامی می توانید یک مورد را حذف کنید که در قسمت ویرایش 

انتخاب  Sample ID، حذف  Yesیک پنجره باز می شود. در این پنجره می توانید با انتخاب دکمه ی  Deleteپس از زدن کلید 

 انتخابی صرف نظر کنید. Sample ID ، از حذف Noشده را تایید کنید و یا با انتخاب دکمه ی 

 

5-6-4 View Log 

 را انتخاب کنید. View Logدکمه ی  Notepadدر  Patient.DB.logبه منظور نمایش 

 

 View Logدکمه ی  2-4-9-.شکل 

Log :صورت وضعیت( ساعت و تاریخ تغییر و تغییرات اعمال شده را نمایش می دهد( 
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 تغییر اطالعاتساعت و زمان  1-4-9-.شکل 

 

5-6-4 View Log 

 را انتخاب کنید. View Logدکمه ی  Notepadدر  Patient.DB.logبه منظور نمایش 

 

 View Logدکمه ی  2-4-9-.شکل 

Log :صورت وضعیت( ساعت و تاریخ تغییر و تغییرات اعمال شده را نمایش می دهد( 
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 ساعت و زمان تغییر اطالعات 1-4-9-.شکل 

 

5-2-5-5 Import Patient Record 

 Notepad در Textانتقال پرونده ی بیماران به فایل 

 Text، پرونده ی انتخابی را به یک فایل  Importمد نظر کلیک کنید سپس با انتخاب دکمه ی  Sample IDبر روی  .2

 انتقال دهید. Notepadدر 
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5-2-5-6 Export Patient Record 

 Patient DB.Logارسال پرونده ی یک بیمار به 

 Patient، پرونده ی انتخابی را به Exportمد نظر کلیک کنید سپس با انتخاب دکمه ی  Sample IDبر روی  .2

DB.Log .ارسال کنید 

 

 
 

کلیک کنید تا عملیات ذخیره سازی انجام شود. هنگامی که ذخیره سازی به  Saveبر روی گزینه ی  Fileاز منوی  .1

 را ببندید. Patient DB.Logپایان رسید، پنجره ی 

 

 جستجوی پرونده ی بیمار 5-6-7

 جستجوی پرونده ی بیمار

در این قسمت یک کلمه را مشخص کنید که جستجو بر اساس آن انجام شود. پس از اتمام جستجو، تمامی پرونده  .2

 هایی که شامل این کلمه ی مشخص شده هستند نمایش داده می شوند.
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 انتخاب پرونده ی بیمار 5-6-8

 انتخاب پرونده ی بیمار

را انتخاب  ’Choose‘دکمه ی  Sample Tabدر  Sample IDبه منظور اضافه کردن بیمار انتخاب شده به لیست  .1

 کنید.

 
 

 
 

 

5-2-6 Settings 

 

 نتایج جستجو



 

62 
 

، شکل ظاهری  Sample Databaseراه اندازی دستگاه،  Startupمی توانید تنظیمات مربوط به  Settingsبا استفاده از منوی 

 گزارش، خروجی گزارش ، نرم افزار، فرم گزارش دلخواه و زبان نرم افزار را تغییر دهید.

 با استفاده از فرم های نمونه ی گزارش می توانید فرم دلخواه خود را برای گزارش ایجاد کنید.

 

 …Comm Port, Database, Reportتنظیمات  5-2-6-1

 مراجعه کنید.  COM Port Settings 1-9به بخش  Lumate 4400ارتباطی کامپیوتر و دستگاه به منظور تنظیم پورت 

 

 

 نرم افزار Settingsمنوی  5-2-6-1-1

 

5-2-6-1-1 Startup 

 

 شرح گزینه گزینه
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مراجعه  COM Portتنظیمات  1-9به بخش 

 کنید.
 

در این قسمت کاربر می تواند زمان نگهداری اطالعات را تنظیم کند. مثال 

 Sampleو  )ها بر حسب شماره Numerical ID ) IDتعیین کند که 

ID  (ID  تا چه زمانی در حافظه ی نرم افزار )های موجود در پایگاه داده

 باقی بمانند.

هد تا نرم را انجام د COMهمچنین می تواند تنظیمات مربوط به پورت 

 افزار بتواند دستگاه را شناسایی کند.

 
 

 

 

 

 

 

 

5-2-6-1-1-2 Sample Database Settings 

 شرح ویژگی: ویژگی:
 Sampleدر این قسمت می توانید فیلد هایی را که می خواهید در  

Database  نمایش داده شوند انتخاب کنید. هر کدام از قسمت ها که تیک آن

نمایش داده می شوند و هر کدام  Sample Databaseها زده شده باشد در 

نمایش  Sample Databaseکه تیک مربوط به آن ها زده نشده باشد در 

 تمامی تغییرات اعمال می شوند. Okداده نمی شوند. با انتخاب دکمه ی 
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5-2-6-1-1-3 Result Acceptance  

 شرح ویژگی: ویژگی:
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در این قسمت کاربر می تواند نحوه ی پذیرش نتایج مربوط به 

کنترل ها و نمونه ها را انتخاب کند. پذیرش نتایج می تواند به دو 

)دستی( انتخاب شود. زمانی  Manual)خودکار( و  Autoصورت 

را انتخاب می کنید نتایج به صورت خودکار  Autoکه گزینه ی 

را انتخاب می  Manualتایید می شوند و هنگامی که گزینه ی 

 کنید، نتایج به صورت دستی تایید می شوند.

 

 

Accept Control results  :(manual/Auto) 

در مواقعی که کاربر بیش از یک کنترل را  – Manualدر روش 

اجرا کند و نخواهد یک یا چند کنترل را تایید کند، باید کنترل 

 هایی که نمی خواهد را قبل از تایید کلیه ی کنترل ها، حذف کند.

اگر کاربر بخواهد کنترل هایی را که با نمونه ها در ارتباط هستند 

 ایش داده خواهد شد:به صورت دستی تایید کند، پیغام زیر نم

“Each calibration group must be accepted 

exclusively and entirely” 

)هر کدام از گروه های کالیبراسیون باید به طور جدا گانه تایید 

 شوند.(

اگر در هر کدام از گروه ها یک تست ناموفق وجود داشته باشد، باید 

 قبل از تایید کنترل ها، حذف شود.
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5-2-6-1-1-4 Report Appearance 

 شرح ویژگی: ویژگی:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،  Aتوجه: برای مثال لوگو و نمونه ی گزارش به شکل 

 مراجعه کنید.

در این قسمت، کاربر می تواند شکل ظاهری گزارش را به طور دلخواه 

تغییر دهد. برای مثال می تواند حاشیه ها، جهت گیری صفحه، لوگو، 

 تغییر دهد.فونت و ... را 

 

 
 مثال لوگو و گزارش.  Aشکل 
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5-7-1-5 Report Output 

 شرح ویژگی: ویژگی:

 
 
 

در این قسمت کاربر می تواند اطالعات خاص مد نظر خود را برای پرینت 

 در انواع گزارش، انتخاب کند.

 

 

 

5-2-6-2 Custom Report Settings 

 شرح ویژگی: ویژگی:
Custom Report ... 

 

دو نوع نمونه ی گزارش دلخواه در 

 دسترس هستند:

A )   نمونه های گزارش نتایج که

برای گزارش ها ی دلخواه می 

 Request timeباشند بر حسب 

، کاربر می تواند برای هر نوع از آزمایش هایی  Custom Report Templateدر پنجره ی 

 که اجرا می کند، یک نمونه گزارش مجزا در نظر بگیرد.

را انتخاب کنید. نوع  Set templateکلیک کنید سپس گزینه ی  Assayوع بر روی ن

گزارش بر حسب نمونه ی گزارشی که انتخاب کرده اید تغییر پیدا می کند. با انتخاب دکمه 

 می توانید نمونه ی گزارش تنظیم شده را حذف کنید. Clearی 
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 name/ID)زمان درخواست( ، 

)آزمایش(  Assay( ،  ID)نام یا 

 مرتب سازی شده اند.

B  نمونه های کالیبراسیون )

آزمایش که کاربر می تواند با 

استفاده از آن یک فرم گزارش از 

اطالعات مربوط به یک آزمایش 

 تهیه کند.

 
 

Custom Report ... 

 

به منظور انتخاب یک نمونه ی 

گزارش دلخواه بر روی دکمه ی 

Set Template  کلیک کنید. از

Calibration Tab  و دکمه ی

Preview  گزارش های

کالیبراسیون را مرور کنید. از 

Report Tab  و دکمه ی

Preview  گزارش های مربوط به

نمونه را مرور کنید. یک نمونه ی 

 ید آندلخواه گزارش را انتخاب کن

را ویرایش کنید سپس در یک 

 فایل جدید ذخیره کنید.
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5-2-6-2-1 Custom Report Sample 
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5-2-6-3 Read Settings 

 شرح ویژگی ویژگی

 

 تنظیمات خوانش:

 

 

 

 

نسبی است، می توانید با اعمال یک فاکتور به نتایج به  RLUاز آنجایی که خوانش 

 دسترسی پیدا کنید.خوانش های مورد انتظار 

 

 

 وارد کنید. 2111تا  2در این قسمت می توانید فاکتوری بین 

 

 

5-2-6-4 Select Language 

 را انتخاب کنید. Select Language، گزینه ی  Settingsبه منظور تغییر تنظیمات زبان از حالت پیش فرض، از منوی 
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نمایش داده خواهد شد. پس از اینکه زبان نرم افزار را تغییر دادید، به منظور اعمال لیستی از زبان هایی که می توانید انتخاب کنید 

 تغییرات باید نرم افزار را یک بار ببندید و مجددا باز کنید.

 تا زمانی که زبان سیستم را تغییر ندهید، زبان نرم افزار روی حالت انتخاب شده باقی می ماند.

5-2-7 Maintenance 

 امکان انتخاب موارد زیر را برای کاربر فراهم می کند: Maintenanceمنوی 

 بروز رسانی میان افزار خوانش پلیت 

 قفل کردن/ بازگشایی کالیبراسیون 

 

5-2-7-1 Plate Reader Firmware Update 

رسانی کند. برای دسترسی به ، میان افزار را به یک ورژن جدید بروز  Firmware Updateکاربر می تواند با استفاده از گزینه ی 

 این قسمت ، کاربر نیاز به رمز عبور دارد. به منظور اطالع از رمز عبور با شرکت پشتیبان دستگاه تماس حاصل کنید.

باز می شود و کاربر می تواند از لیست فایل  Firmware Updateزمانی که رمز عبور درست توسط کاربر وارد شود ، پنجره ی 

 نمایش داده خواهد شد. Update Progressل مورد نظر را انتخاب کند. روند بروز رسانی در فیلد های موجود، فای

 خواهد شد. rebootتوجه: پس از اینکه عملیات بروزرسانی میان افزار به پایان رسید، دستگاه 
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 بروزرسانی میان افزار 2-2-5-1-.شکل 

 

5-2-7-2 Plate Reader Calibration Lock/Unlock 

 

قفل کردن/بازگشایی کالیبراسیون خوانش توسط کارخانه تنظیم شده است.  Lumate 4400تنظیمات کالیبراسیون برای دستگاه 

در کارخانه قفل می شود. از این ویژگی فقط در موارد اورژانسی که دستگاه نیاز به کالیبراسیون مجدد داشته باشد استفاده می  پلیت

 شرکت پشتیبان تماس حاصل کنید. العات بیشتر بافرد حرفه ای انجام شود. جهت کسب اطشود. این کار باید توسط یک 
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5-2-8 Help 

 

و ورژن میان افزار فعلی را  Lumateیک پنجره ی پیام باز خواهد شد که اطالعات مربوط به ورژن  Helpبا انتخاب گزینه ی 

 نشان می دهد.
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 Lumate Managerهای نرم افزار  Tab معرفی 4-2

Tab  های نرم افزارLumate Manager :در قسمت پایین صفحه قرار گرفته اند 

 

 شماره توضیح Tabعنوان 

Plate Layout Tab  پنجره اصلیLumate  2 2-0-.است. بخش 

Assay Calibration Tab  1 1-0-.بخش 

Add Samples Tab  0 0-0-.بخش 

Test Results Tab  4 4-0-.بخش 

Report Tab  0-.بخش-. . 

 

ها با عناوین زیر نیز Tabلیست ارائه شده در باال به ترتیبی است که شما آنها را در منوی دستگاه مشاهده می کنید. اگرچه این 

 مورد استفاده قرار خواهند گرفت:

 Assay Calibration Tab 

 Add Samples Tab 

 Plate Layout Tab 

 Assay Calibration Tab 

 Test Results 

 Report Tab 

5-3-1 Plate Layout Tab 

 هنگامی که برنامه آغاز می شود شما می توانید این صفحه را مشاهده کنید. در این صفحه گزینه های مختلفی وجود دارد:



 

77 
 

 

 Plate Layout Tab 2-2-0-.شکل 

 در شکل نمایش داده شده وضعیت فعلی دستگاه را نشان می دهد. پلیتی که در دستگاه قرار داده شده نیز 2-2-0-.شکل 

 است.

 

 

 

 شماره توضیح قابلیت
Auto Assign  تایی یا  8این قابلیت به کاربر اجازه می دهد تا استریپ ها را در ردیف های

می توانید خوانش را دوبار در  Duplicatesتایی بخواند. با انتخاب  21

چاهک های مجاور هم در ردیف ها یا ستون ها انجام دهید. پیش فرض 

دستگاه به این صورت است که خوانش های مجدد به صورت متوالی )برای 

 ( انجام می شود.G2و  G1یا  A6و  A5مثال 

2 

Tray In/Tray Out  دکمه هایTray In/Tray Out ند تا در دستگاه را به کاربر اجازه می ده

 باز یا بسته کند.

1 

Load Plate .0 یکی از تنظیمات پلیت ذخیره شده توسط کاربر را فراخوانی می کند 
Save Plate .4 اجازه می دهد که تنظیمات پلیت برای استفاده های بعدی ذخیره شود 
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Plate  گرافیکی نمایشمحل بالنک، استانداردها، کنترل ها و نمونه ها را به صورت 

 می دهد.

. 

Reset .9 کل تنظیمات پلیت را پاک می کند 
Re-Assign  به کاربر اجازه می دهد تا مکان چاهک ها را در پلیت تغییر دهد. برای

حرکت دادن یک چاهک، در سمت راست آن کلیک کنید و آن را به محل 

 جدید مورد نظر بکشید.

5 

Read Plate  روی دکمهRead Plate .کلیک کنید تا اجرای پلیت آغاز شود 

چاهک برای استانداردها، کنترل ها و نمونه ها انتخاب  69توجه: اگر بیشتر از 

نمایش داده می شود.  "Not enough positions in plate"شود، پیغام 

 69تست ممکن است اجرا شود ولی هیچ کدام از چاهک های بعد از مکان 

 را نمی خواند.

8 

Well Assignment .6 محل بالنک، استانداردها، کنترل ها و نمونه ها را در پلیت نمایش می دهد 

Remove .21 مکان های تعیین شده در چاهک ها را پاک می کند 

 

 

4-2-2 Assay Calibration Tab 

 

WARNING.خطاهای منحنی های کالیبراسیون ممکن است باعث خطا در نتایج تست ها شود : 

فراهم شده توسط شرکت سازنده کیت برای تعیین قابل قبول بودن داده  criteriaاز  تنها (2

 های کالیبراسیون و روش های مورد قبول اصالح منحنی ها استفاده کنید.

همیشه از کنترل های مثبت و منفی استفاده کنید و مطمئن شوید که کنترل کیفی قابل  (1

 قبول است.

 

رسید، داده های کالیبراسیون آزمایش جدید می توانند با انتخاب این گزینه از منوی هنگامی که خوانش دستگاه به اتمام 

Management  یا با فشار دادن دکمهF8  روی صفحه کلید در هر زمانی نمایش داده شوند. این پنجره قابل قبول/غیر قابل قبول

 نباشد، این پروسه باید تکرار شود.بودن منحنی ها و کنترل های جدید را نشان می دهد. اگر منحنی قابل قبول 
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 در جدول زیر توضیح داده شده اند. Assay Calibration Tabگزینه های موجود در 

 

 Assay Calibration Tab 2-1-0-.شکل 

 

 

 شماره توضیح قابلیت

Choose Assay .2 از منوی کشویی برای انتخاب نوع روش استفاده کنید 

Add Calibration 

Test Information 
 1 کالیبراتورها و کنترل ها را با نام و معتبر یا غیر معتبر بودن آنها لیست می کند.
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  انتخاب ها:

  گزینهCurve  را انتخاب کنید تا یک بالنک و یک کالیبراتور برای آزمایش

افزوده شود. برای افزودن کپی های بیشتر، چند مرتبه  Work listبه 

این دکمه را انتخاب کنید. اگر کاربر در حال اجرای آزمایشی باشد که 

 نیازی به کالیبراتور ندارد، این دکمه غیر فعال می شود.

  برای افزودن تمام کنترل های تعیین شده در آزمایش، گزینهControl 

کنترل های بیشتر، این دکمه را چند بار  را انتخاب کنید. برای افزودن

 فشار دهید.

 توجه: کاربر می تواند کالیبراتورها، کنترل ها و بالنک را به صورت تکی انتخاب کند.

View Results  نتایج کنترل ها و کالیبراسیون را در این قسمت با توجه به عنوان ستون ها مشاهده

 اعتبار، مکان و خوانش. کنید: نام، جذب، غلظت، تفسیر، رفرانس،

0 

 Acceptدکمه 

Selected 

برای ویرایش منحنی، نتایج ثبت شده منحنی را چک کنید )بخشی از منحنی را که 

 Accept Selectedبه نظر شما بهتر است را انتخاب کنید(، سپس روی دکمه 

 کلیک کنید.

فعال می  این دکمه هنگامی که نرم افزار یک منحنی معتبر را محاسبه می کند،

 شود.

پس از فعالسازی نتایج ثبت شده منحنی جدید، منحنی ذخیره شده تغییر می کند. 

 Test Listنرم افزار تمام تست های پایان یافته مربوط به این آزمایش را که در 

 قرار دارند مجددا محاسبه می کند.

4 

Discard New دیده گرفته و به منحنی قبل این دکمه به کاربر اجازه می دهد تا منحنی جدید را نا

 بازگردد.

. 

Print Preview  نتایج کنترل ها و کالیبراسیون را قبل از پرینت گرفتن نمایش می دهد. نتایج آماری

 و مقادیر میانگین نیز نمایش داده می شوند. CV ،%Dif%مانند 

9 

Print Report 5 یرد.به کاربر اجازه می دهد تا آزمایش انتخاب شده را پرینت بگ 

بین مواد انتخاب شده )کالیبراتورها، کنترل ها( و منحنی های کالیبراسیون جابجا  Curveدکمه 

 می شود.

 :منحنی جدید بر اساس نتایج انتخاب شده 

8 
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رسم  Curve boxمنحنی جدید بر اساس کالیبراتورهای انتخاب شده در 

می شود. کالیبراتورها را با کلیک روی جعبه موجود در سمت چپ آنها، 

 انتخاب کنید.

 :منحنی ذخیره شده 

 Acceptهنگامی که کالیبراتورهای مورد نظر انتخاب شدند، روی دکمه 

Selected  کلیک کنید. منحنی ذخیره شده در یک پنجره نمایش داده

 ا مورد استفاده قرار می گیرد.می شود. این منحنی برای محاسبه نمونه ه

 

 نید.اضافه ک Worklistنمودار جدید و کنترل جدید را به  Assay Calibration Tab(  موجود در 2با استفاده از منوی کشویی )

های کالیبراسیون انتخاب شده اند بدین ترتیب تمامی  نشان داده شده است. تمامی تست 1-1-0-.یک مثال از این قسمت در شکل 

امکان انتخاب بیش از یک کالیبراتور در این قسمت  اضافه خواهند شد. Worklistکالیبراتورها و کنترل های برنامه ریزی شده به 

 وجود دارد.

 وانید تعداد تکرار را تغییر دهید:( می ت1با استفاده از منوی شماره ی )

 

 Work list 1-1-0-.شکل 
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را انتخاب  New Curveهنگام اجرای هر بالنک یا استاندارد، یک بار دکمه ی  را انتخاب کنید. Curveاز منوی کشویی دکمه ی 

 به منظور اضافه کردن کنترل ها، آن ها را انتخاب کنید. کنید.

Add to Plate (0 .را انتخاب کنید )Page Layout Tab .باز خواهد شد 

گر ا در این قسمت گزینه ی تغییر نمودار موجود است. آزمایش جدید به همراه منحنی معتبر فعلی به طور خودکار تایید خواهد شد.

ه منظور ب منحنی نامعتبر باشد، به منظور محاسبه ی غلظت های نمونه با استفاده از منحنی ، نیاز به انتخاب و تایید منحنی دارید.

 کلیک کنید. Acceptکمه ی تایید نتایج بر روی د

 انتقال پیدا می کند. Assay Calibration Tabبه  Test Results Tabپس از تایید نتایج، استانداردهای تایید شده از 

نیاز به تایید آن ها دارید. اگرچه، با انتخاب استاندارد ها، نمودار قابل  Assay Calibration Tabپس از انتقال استانداردها به 

با کلیک بر روی این  کلیک کنید. (2)از منوی کشویی آزمایش را انتخاب کنید سپس بر روی آیکون منحنی مشاهده ایجاد نمی شود.

 (1)آیکون، نمودار کالیبراسیون در گوشه ی سمت راست صفحه نمایان می شود.

 

 مثال منحنی استاندارد 0-1-0-.شکل         
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این منحنی می تواند، منحنی ذخیره شده ی قبلی  صفحه نمایش داده می شود. شده ای که فعال شده است، در پایینمنحنی ذخیره 

قبل از تایید منحنی، باید کلیه ی استاندارد ها را چک کنید و به منظور حذف نقاط نادرست   و یا منحنی تایید شده ی جدید باشد.

 آن ها را بردارید. Check Boxتیک مربوط به 

 Activeهنگامی که نمودار باالیی مورد تاییدتان است بر روی گزینه ی  نتایح کالیبراسیون در نمودار باالیی نمایش داده می شوند.

Selected  انتقال پیدا می کند. یپایین باالیی به قسمتلیک کنید. با انتخاب این گزینه نمودار ک  

 نشان داده می شوند. Test List Tabمقادیر غلظت برای نمونه ها در این نقطه محاسبه می شوند و در 

انتقال پیدا  Report Tabبه  Test Results Tabنتایج نمونه ها از  نمونه ها تایید می شوند. Acceptبا کلیک بر روی دکمه ی 

 ذخیره می شوند و ممکن است در قسمت گزارش پرینت گرفته شوند. lumateمی کنند. این نتایج به طور خودکار در پایگاه داده ی 

 استفاده می کند. 1این آزمایش از یک منحنی چند جمله ای درجه یک منحنی استاندارد نمایش داده می شود.  0-1-0-.در شکل 

 ه منظور مشاهده ی پارامترها، نشانگر ماوس را بر روی منحنی رسم شده حرکت دهید.ب

  نتایج بیماران نمایش داده خواهد شد. Test Results tabبا کلیک بر روی 

سمت  Check Boxنادرست نمایش داده شده است. به وسیله ی چک کردن  .اطالعات نشان می دهد که اولین کپی استاندارد 

 شده رسم می شود.هر استاندارد، نمودار اصالح چپ 

کلیک کنید. با کلیک بر روی این دکمه برای محاسبه ی  Active Selectedهنگامی که منحنی رضایت بخش ایجاد شد بر روی  

اصالح  نمودار بروز رسانی می شوند. Sample Tabغلظت ها از منحنی کالیبراسیون جدید استفاده می شود و غلظت نمونه ها در 

 Testشده نمایش داده می شود و نتایج نمونه های بیمار بروز رسانی می شوند. به منظور مشاهده ی نتایج اصالح شده بر روی 

Results tab .کلیک کنید 

 در این قسمت می توانید نتایج نمونه ها را تایید و یا حذف کنید.

قابل تنظیم  Calibration Tab  ،Factor settingsمی توانید منحنی را بر اساس یک فاکتور تنظیم کنید. این فاکتور از طریق 

 تنظیم می شود. و مقادیر منحنی استاندارد واقعی بدون استفاده این فاکتور رسم می شوند.  %0این فاکتور معموال بر روی  است.

تنظیم می شود و برای تنظیم شدن نیازی به انتخاب  %10-خاب کنید، منحنی بالفاصله با فاکتور را انت %10-مثال اگر فاکتور 

 ندارد. Active Selectedدکمه ی 

 نشان داده خواهند شد. Add Sample Tabمقادیر غلظت جدید در 

 RLUهنگامی استفاده می شود که شما از یک منحنی ذخیره شده استفاده می کنید اما نتایج خوانش  ویژگی تنظیم با درصد فاکتور

  متر یا بیشتر است.از مقدار مورد انتظار ک

 توجه: با کاهش درصد فاکتور مقادیر غلظت نمونه افزایش پیدا می کند.

در این صورت منحنی ذخیره شده بر طبق این استانداردها  استاندارد ها استفاده کنید شما می توانید برای رسم منحنی از تمامی

ذخیره شده محاسبه  RLUفاکتور تنظیم بر اساس میانگین درصد تغییرات استاندارد های جدید نسبت به مقادیر  تنظیم می شود.
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ای کنترل تغییرات از این ویژگی می توانید بر استانداردهای جدید رسم می شود. RLUمنحنی جدید بر اساس مقادیر  می شود.

 منحنی هنگام استفاده از منحنی ذخیره شده استفاده کنید.

 با انتخاب این استاندارد و همه ی استاندارد های ذخیره شده می توانید منحنی جدید ایجاد شده را فعال کنید.

 شوند. نمایش داده مید اما غلظت جدید استانداردها نباقی می مان RLUرا می زنید مقادیر اصلی  Acceptهنگامی که 

کاهش پیدا کرده است ، نتایج غلظت نمونه ها مشابه حالتی است که از منحنی استاندارد کامل  RLUاگرچه با تغییر منحنی مقادیر 

 استفاده شده است.

5-3-3 Add Sample Tab 

 ساده و سریع برای آزمایش ها استفاده می شود. work listاز این بخش برای ایجاد یک 

 

 Add Sample Tab 2-0-0-.شکل 

 شماره توضیح قابلیت

را  Add Sample ID، گزینه Sample Databaseبرای انتخاب یک بیمار از  Sample IDوارد کردن 

 (..-1-.انتخاب کنید )بخش 

را فشار دهید تا نمونه ها را از طریق شماره آنها وارد  Add Numerical IDدکمه 

 کنید.

2 
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شوند.  Highlightها کلیک کنید تا  Sample IDروی یک یا تعداد بیشتری از  انتخاب تست

را  Add Testبرای این نمونه ها یک تست انتخاب کنید. روی تست کلیک کنید و 

 فشار دهید.

1 

Work List  بخشWork List  موجود در صفحه، لیستی ازSample ID  ها و آزمایش های

و استفاده از فاکتور رقیق سازی )اختیاری( را نمایش  مربوط به هرکدام، تعداد تکرارها

 می دهد.

  برای افزودن تعداد کپی های یک تست: آن ردیف راHighlight  کنید و

 سپس از منوی کشویی برای تغییر تعداد استفاده کنید.

  برای افزایش کپی های همه تست ها: همه تست ها راHighlight  کنید و

 سپس در ستون مربوط به تعداد تکرارها، با هر کلیک یک تکرار اضافه کنید.

  برای اضافه کردن تست به پلیت، رویAdd to Plate .کلیک کنید 

  برای پاک کردن تست ها، روی دکمهRemove .کلیک کنید 

  برای استفاده از فاکتور رقیق سازی از ستونFactor .استفاده کنید 

0 

 

 فاکتور رقیق سازی نمونه 4-2-3-1

 Addیک فاکتور رقیق سازی می تواند برای چند نمونه تنظیم شود. این کار را با انتخاب نمونه ها و کلیک روی ستون فاکتور در 

Sample Tab .انجام دهید 

رت که روی ستون فاکتور را انتخاب کنید. نمونه ها به صورت تکی هم می توانند وارد شوند؛ به این صو Okفاکتور را وارد کرده و 

 کلیک می کنید و فاکتور را تایپ می کنید. توجه: برای فاکتور رقیق سازی از صفر استفاده نکنید.
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فراخوانی شود، فاکتور رقیق  افاکتور رقیق سازی به همراه داده های پلیت ذخیره نمی شود. اگر یک پلیت ذخیره شده و مجدد

 تنظیم شود. اسازی باید مجدد

به صورت پیش فرض این ستون نمایش داده می شود. در این قسمت گزینه ای برای مخفی کردن این ستون وجود دارد زیرا برخی 

کنار  Check Boxفعال کردن این گزینه از به منظور فعال یا غیر مشتری ها ترجیح می دهند که این ستون نمایش داده نشود.از 

 آن استفاده کنید.

 

استفاده می کنند تا مشخص شود چه فاکتور رقیق سازی  MDF=x.xxxاز  Notesدر زیر ستون  Report tabsنتایج تست و 

 می رود. Plate Layoutانتخاب شده باشد، صفحه نمایش به بخش  Add to Plateمورد استفاده قرار گرفته است. اگر دکمه 
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4-2-4 Test Results Tab 

 

 Test Results Tab 2-4-0-.شکل 

 شماره توضیح قابلیت

ها و آزمایش های مربوطه را نشان می دهد.  Reagentمکان نمونه های بیماران،  Layoutناحیه 

 Highlightبرای اطالعات بیشتر در مورد یک ماده خاص، آن را با نشانگر ماوس 

 کنید. به عنوان مثال:

 

2 
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استفاده کنید تا یک بیمار را  Highlight by Name/IDاز منوی کشویی  لیست

Highlight  کنید یا از منوی کشوییHighlight by Assay  استفاده کنید تا با

کنید. لیستی از تمام آزمایش ها نمایش  Highlightتوجه به نوع آزمایش آنها را 

 داده می شود. 

1 

خاب را به صورت تکی انتاین دکمه تمام لیست را انتخاب می کند. می توانید گزینه ها  انتخاب همه

 کنید.

0 

 را انتخاب کنید. Acceptبرای تایید نتایج، دکمه  دکمه های عملگر

 را فشار دهید. Deleteانتخاب شده،  IDبرای نادیده گرفتن یک 

 نمایش داده شوند. Report Tabتوجه: نتایج باید تایید شوند تا در 

4 

 

5-3-5 Report Tab 
اطالعات جدیدترین تست های اجرا شده نمایش داده می شود. اگرچه، با کلیک روی  Report Tabبه صورت پیش فرض، در 

History (1)/می توانید بر اساس تاریخ، نام ،ID .یا نام تست جستجو انجام دهید و نتایج آن تست ها را ببینید 

 ، تست یا تفسیر دسته بندی شده باشند.IDنتایج ممکن است بر اساس زمان، نام/

 

 شماره توضیح قابلیت
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History Checkbox History Checkbox  ،را انتخاب کنید تا جستجو برای نتایج بر اساس تاریخ

Name/ID .یا نام تست آغاز شود 

2 

Sorting Option .1 با استفاده از منوی کشویی این قسمت می توانید نحوه ی نمایش نتایج را تغییر دهید 

 

 

 شماره توضیح قابلیت

 2 از منوهای کشویی استفاده کنید تا تاریخ مورد نظر برای جستجو را انتخاب کنید. جستجو بر اساس تاریخ

جستجو بر اساس 

Name/ID 

 1 جستجو برای نتایج یک بیمار خاص.

 0 از این منو برای جستجو بر اساس یک آزمایش خاص استفاده کنید. جستجو بر اساس تست

نتایج از این بخش استفاده کنید. تنها نتایج انتخاب شده در  ی همهبرای انتخاب  انتخاب همه

 پرینت وجود دارند.

4 

Fold All  بخش های اضافی را می بندد. برای مثال، پس از مرتب سازی براساسName/ID ،

 Name/IDکلیک کنید. صفحه نمایش فقط ستون  Fold All checkboxروی 

 را نمایش می دهد.

. 
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 را انتخاب کنید. گزارش پرینت گرفته می شود: Print Previewدکمه  پرینتپیش نمایش 

 

9 

 5 ، نتایج انتخاب شده پرینت گرفته می شوند.Printبا انتخاب دکمه  پرینت

 8 ، تمام موارد انتخاب شده از صفحه نتایج حذف می شوند.Removeبا انتخاب دکمه  حذف کردن

Reset  موارد انتخاب شده را بهSample Tab .6 اضافه می کند 

Export ( نتایج انتخاب شده را به یک فایل متنی*.txt ،)MS Excel file (*.xls)  یا

XML file (*.xml) .منتقل می کند. برای استفاده های بعدی ذخیره می شود 

21 

 

 
پرینت کنید. جهت کسب  Calibrationدر صورت نیاز می توانید گزارش آزمایش یا گزارش کالیبراسیون را از پنجره ی 

 مراجعه کنید. Assay Calibration Tabاطالعات بیشتر به بخش 


