
 و نگهداري  استفاده  دستورالعمل  BC5150 دستگاه 

ستوگرام و يك يه 3و شامل  را نشان مي دهد  (  research use only) تحقيقاتي پارامتر 4پارامتر اصلي و  25اين دستگاه  

 اسكترگرام است.  

 

WBC Histogram White Blood Cell 

Histogram 
RBC Histogram Red Blood Cell 

Histogram 
PLT Histogram Platelet Histogram 

Diff Scattergram  

 

 15μL (CBC+DIFF mode)- 11.7μL (CBC mode) مقدار مكش نمونه درهر تست  :

 روش امپدانس الكتريكي         RBC ,PLTنورسنجي /       HGBفلوسايتومتري با ليزر/         wbc اساس خوانش پارامترها : 

 

 شرايط محيطي دستگاه:                                                         30～℃ 10 : دماي محيط                                         

 رطوبت محيط  :                    % 85～% 20

                                                                70 kPa～106 kPa     فشار اتمسفر   : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شروع روزانه كار با دستگاه : 
  shut downكنترل كيفي روزانه       دادن نمونه              power فشار دادن دكمه 

 
 

WBC White Blood Cell count 
Bas# Basophils number 
Bas% Basophils percentage 
Neu# Neutrophils number 
Neu% Neutrophils percentage 
Eos# Eosinophils number 
Eos% Eosinophils percentage 
Lym# Lymphocytes number 
Lym% Lymphocytes percentage 

Mon# Monocytes number 

Mon% Monocytes percentage 

ALY# Abnormal Lymphocytes 

number 

ALY% Abnormal Lymphocytes 

percentage 
LIC# Large Immature Cells 

number 

LIC% Large Immature Cells 

percentage 

RBC Red Blood Cell count 
HGB Hemoglobin  Concentratio 
MCV Mean Corpuscular Volume 
MCH Mean Corpuscular Hemoglobin 
MCHC Mean CorpuscularHemoglobin 

Concentration 
RDW-CV Red Blood Cell Distribution Width - 

Coefficient of Variation 
RDW-SD Red Blood Cell Distribution Width - 

Standard Deviation 
HCT Hematocrit 
PLT Platelet count 

MPV Mean Platelet Volume 

PDW Platelet Distribution Width 

PCT Plateletcrit 

P-LCR Platelet larger cell ratio 

P-LCC Platelet larger cell count 



 
 

دستگاه خود را ارزيابي مي   -المپ جلوي دستگاه روشن خواهد شد  –در پشت دستگاه   power فشار دادن دكمه  -1

 )زماني كه طول مي كشد تا دستگاه روشن شود به نحوه ي خاموش كردن دستگاه بستگي دارد. (كند.
 

2- User   و password   را وارد كنيد و سپسlogin   . را كليك كنيد 
 

 كنترل كيفي را با استفاده از خون كنترل انجام دهيد .  -3
 

4- ID    و مشخصات بيمار را تعريف كنيد و يكي از دو مدCBC   ياCBC DIFF   . را  انتخاب كنيد 
 

 خون بيمار را آماده كرده و زير نيدل مكش نمونه قرار دهيد سپس كليد مكش در پشت نيدل را فشار دهيد .  -5
 

 با شنيدن صداي بوق نمونه را از زير نيدل برداريد .  -6
 

 اين دستگاه به طور اتوماتيك بعد از اتمام تست نتيجه را گزارش ميدهد .  -7
 

 ي تست ها  را مشاهده كنيد . مي توانيد نتيجه ي همه   table reviewدر  -8
 

را  ok را كليك كنيد .پيغامي ميبينيد كه   shut down براي خاموش كردن دستگاه كافي است در منوي دستگاه  -9

را زير نيدل قرار داده و مانند نمونه دكمه مكش را فشار دهيد بعد از مدتي  prob cleanser فشار داد و  محلول 

 را فشار دهيد . power را مشاهده مي كنيد كه بعد از آن دكمه    analyzer Please power off theپيغام 
 

 شستشوي دستگاه :
 به دستگاه داده شود .   probe cleanserدر هنگام خاموش كردن دستگاه  شستشوي روزانه :

 
 شستشوي هفتگي: 

 شستشو را انجام دهيد .  overall soakبا استفاده از برنامه شده    maintenanceوارد برنامه   

 مراحل انجام آن : 
 

Probe cleanser   آماده كرده   و روي گزينهoverall soak   كليك كرده وyes   را كليك مي كنيد تا مراحل شستشو

 انجام شود . 
 مي توانيم از اين شستشو استفاده كنيد .   clog errorهمچنين براي رفع نشدن 

 

 :  cleaningا استفاده از برنامه رفع بك گراند غير نرمال  ب

 
 

Wbc bath رفع بك گراند غير نرمال در :wbc  يا هموگلوبين 

Rbc bath رفع بك گراند غير نرمال در :rbc    يا پالكت 

Sample probe براي شستشوي نيدل : 

 Flow cell وجود پارتيكل در اسكترگرام در هنگام گرفتن بك گراند : 
Unclog flow cell براي رفع گرفتگي در مسير فلوسل براي خوانش پارامترهاي مربوط به ديف : 

  maintenanceهمچنين با استفاده از برنامه  
Clear aperture  - zap – flush 

 
   fluidicsبرنامه 

 

Pack up كنيد .هفته و بيشتر ميخواهيد خاموش كنيد بايد اين برنامه را اجرا  2:  وقتي دستگاه را براي مدت 

 
 مراحل انجام آن :

 كليك كرده  pack upبر روي  -1
 كليك كنيد .    okتيوب هاي محلول را از داخل بطري هاي محلول بيرون آوريد و روي  -2
 كنيد .   okتيوب ها را داخل آب مقطر قرار داده و  -3



 كنيد .  okتيوب ها را از داخل آب مقطر بيرون آوريد و  -4
 كنيد .  shut downبعد از تمام شدن اين مراحل دستگاه را  -5


