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راهنمای استفاده دستگاه ورتکس –میکسر
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مقدمه
د ستگاه ورتکس-میک سر جهت مخلوط نمودن انواع نمونهها ،خ صو صا نمونههای مولکوالر بیولوژی مورد ا ستفاده قرار میگیرد.
به عنوان مثال جهت عمل  premixingنمونهها قبل از انجام عمل  PCRحتما انجام ورتکس الزم میباشددد .دسددتگاه ورتکس
سدداخت دنا ژن تجهیز با سددادگی راربری ،قیمت مناسد  ،شددرا خ خوگ گارانتی و خدماپ س از وروگ گز نهای عالی جهت
استفاده راربران و محققین میباشد .ورتکس میکسر در زمینههای تحقیقاتی ذ ل راربرد دارد:
راربرد
 رشت سلول
PCR 
Genetic Engineering Research 

 نانوبیوتکنولوژی
 میکروبیولوژی
 آزما شگاههای گیاهی
 داروسازی
 مهندسی شیمی
ن کاپ ا منی
 دستگاه را روی سطح تراز و همسطح قرار دهید.
 قبل از گذاشتن نمونهها برای مخلوط شدن حتما از بسته بودن درگ نمونهها مطمین شو د.
 در محیخ دارای رطوبت باال از دستگاه استفاده نشود.
 دستگاه را تنها به منبع با ولتاژ متناس متصل نما ید.
 قبل از هرگونه جابجا ی دستگاه را رامل از جر ان برق جدا نما ید.
 دستگاه را از تکان خوردن و نیز اوتادن محاوظت نما ید.

نحوه استفاده
ابتدا دستگاه را از بستهبندی خارج نما ید.

دستگاه را روی سطح صاف و تراز قرار دهید.
رابل برق موجود در شت دستگاه را به منبع جر ان متصل نما ید .هد الستیکی را روی شفت دستگاه قرار داده با زدن درمه
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اور دستگاه آماده به رار خواهد شد .حاال میتوانید با چرخاندن ولوم رنار درمه اور ،دستگاه را بین دامنهای از شدپهای مختلف
میکسینگ قرار دهید .هرچقدر چرخش ولوم به سمت  Maxباشد میکسینگ و مخلوط شدن نمونهها با شدپ بیشتری انجام می
شود.
نمونه موجود در لوله والکون را در محل هد تعبیه شده بر روی دستگاه قرار دهید .حتما توجه شود ره لولههای والکون مورد
استفاده برای مخلوط شدن ،با د محکم در دست گروته شوند تا از هرگونه خطر احتمالی یشگیری شود.

مشخصاپ ونی

مدل

R3

تنظیماپ سرعت

Up to 1400 rpm

ظرویت

انواع والکون ،لوله آزما ش و میکروتیوگهای  1.5و  2میلیلیتر

ولتاژ ورودی

220 V 50-60 Hz

ابعاد

20 cm x 15 cm x 11 cm

وزن

4 kg

دمای وعالیت

4-64 C o

نگه داری از دستگاه
 در صورپ بروز هرگونه مشکل برای دستگاه به هیچ وجه آن را باز نکنید و در اسرع وقت با بخش گارانتی و خدماپ س از
وروگ شررت دنا ژن تجهیز تماس حاصل ورما ید.
 به هیچ وجه از مواد خورنده قوی مانند استون و بنزن جهت تمییر نمودن دستگاه استفاده نکنید.

بهتر است برای تمیز نمودن دستگاه از ارچه نرم و مرطوگ استفاده نما ید.

گارانتی و خدماپ س از وروگ
 شررت دنا ژن تجهیز به مدپ کسال دستگاه ورتکس میکسر را گارانتی مینما د.
 دستگاه ورتکس میکسر ساخت دنا ژن تجهیز دارای  10سال خدماپ س از وروگ میباشد.
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