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 Safeراهنمای استفاده ترانسلومیناتور 

 

 کاربرد دارد. Safeهای ترانسلومیناتور سری این راهنمای استفاده برای کلیه دستگاه
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 مقدمه

گیتری بترای بسیار کلیدی جهتت تصتمیمهای یکی از آیتم شده از هم جداپس از انجام عمل الکتروفورز مشاهده باندهای 

قبال تنها باشد. ترین راه جهت مشاهده باندها استفاده ازدستگاه ترانسلومیناتور میسادهباشد. بقیه مراحل کار تحقیقاتی می

مشاهده باندها استتفاده متی و اتیدیوم برماید جهت  UVهای در محدوده نور با طول موج UVاز ترانسلومیناتورهای سری 

سرطان زا بودن اتیدیوم برماید محققین به فکتر استتفاده از و همچنین  UVزایی نور شد. اما با در نظر گرفتن بحث جهش

های با مشکالت کمتر های قدیمی بودند. تا اینکه امروز استفاده از رنگهمتا یا حتی بهتر از روشروش با کارآیی و کیفیت 

تجهیز به ژنشرکت دنانسلومیناتور با نورهای در طیف طول موج مریی و سالم به صورت روتین درآمده است. و همچنین ترا

های مختلفی ارایه داده است که در ادامته بیشتتر بته عنوان شرکت پیشرو جهت تولید این دستگاه در ایران آن را در مدل

 های آن پرداخته خواهد شد. مشخصات و ویژگی

 دستگاهفنی  مشخصات

 

 

 

 

 

 

 

 safeسری  فنی انواع مدل ترانسلومیناتورمشخصات . 1جدول 

 مشخصات فنی 

  Mini Safe  Midi Safe  Large Safe مدل

 12x12 cm 17x17 cm 22x22 cm ابعاد فیلتر

 20x17x 7 cm 25x22x7 cm 30x27x7 cm ابعاد دستگاه

 nm 470 nm 470 nm 470 طول موج

 ها به جز اتیدیوم برماید قابل استفاده هستند.همه رنگ های قابل استفادهرنگ
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 موارد امنیتی 

  دقیقه روشن بماند. 5هر بار دستگاه حداکثر 

 ستتگاه گونه خراش و یا سوراخ بر روی سطح دستگاه به هیچ وجه اقدام به استفاده و یتا تعمیتر ددر صورت وجود هر

 ید. تجهیز تماس حاصل فرمایژندنانکنید و در اولین اقدام با واحد تعمیرات و خدمات پس از فروش شرکت

  .به هیچ وجه با دست خیس سیم پاور دستگاه را برندارید 

 منبع نور روشن نشود. بدون عینک محافظ یا گذاشتن کاور دستگاه ، 

 

 کاری تمیز

ن اطمینان حاصل شود. سپس با استفاده از پارچه خشتک یتا آ حتما قبل از تمیز کاری دستگاه از خاموش بودن کامل: بسیار مهم

یتا متواردی کته هتای خورنتده و آب و یا اتانول اقدام به تمیز کاری دستگاه نمایید. حتما دقت شود که با تمیز کننده خیس شده با

گتردد و ایتن موعتوع شتامل آسیب جدی در فرایند مشاهده باندها ایجاد متیشود موجب خش انداختن بر روی سطح دستگاه می

 شود. گارانتی نمی

 استفاده از دستگاه

سیرکوله شدن هوا وجود دارد؛ چرا کته ایتن عمتل اطمینان حاصل شود که اطراف دستگاه ترانسلومیناتور به اندازه کافی فضا جهت 

 باشد. جهت جلوگیری از افزایش دمای دستگاه بسیار حایز اهمیت می

ناتور قرار داده شود. حتما دقت شود کته دستگاه ترانسلومیبر روی  ژل پس از اتمام عمل الکتروفورز ،الکتروفورز نتایججهت مشاهده 

هایی از ژل تحتت پوشتش نتور ترانستلومیناتور تر بودن آن، قسمتاندازه ژل از ابعاد فیلتر نوری بزرگتر نباشد. زیرا در صورت بزرگ

  گیرد. قرار نمی

مشتاهده نتتایج  بتهوشتن نماییتد و دستگاه را ر ON، با زدن کلید ژل در جایگاه مناسب قرار دارد اینکهپس از حصول اطمینان از 

 بپردازید. 

 470دارد این استت کته بته دلیتل طتول متوج مریتی و ستالم آن   Safe Viewاز جمله مزایایی که دستگاه ترانسلومیناتور سری 

  نانومتر( هیچ گونه مشکلی برای بدن فرد کاربر ندارد.
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، این نور قابلیت آستیب م به نور آبی در وععیت بدون محافظتقیمس زیاد و حتما باید در نظر گرفت که در صورت خیره شدن نکته:

 چشم فرد را دارد. رساندن به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DNAاستفاده از رنگ . راهنمای 2جدول 

 

نتانومتر و بتا استتفاده از  470مشاهده در طتول متوج  را جهت آمیزیرنگعامل هایی که قابلیت استفاده به عنوان لیست رنگ باالدر 

قابلیت استتفاده در  هایبیشتر رنگ ،شودگونه که مشاهده میهمانشود. می را دارند مشاهده Safe Viewترانسلومیناتورهای سری 

به همتین دلیتل اتیدیوم برماید دارند. مراتب کمتری نسبت به  به  ایجاد سرطانناشی از خطرات این سری ترانسلومیناتور را دارند که 

هتای متورد استتفاده در ایتن چنتین رنتگن می باشند، همهای تابشی آن کامال امن و ایماستفاده از آنها نه تنها در بحث طول موج

بته نتام  DNAکننده یک متدل رنتگ تجهیز تولیدنژهمچنین خود شرکت دناباشند. تر  میتر و سالمترانسلومیناتور به مراتب ایمن
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DNA Gel Stain های باشد که جزو خانواده رنگمیsafe هر دو مدل ترانسلومیناتور ستری  اباشد و بمیsafe  وuv جتواب متی-

 ساله در دمای معمول یخچال را دارد. 1باشد و قابلیت نگهداری ل میژرنگ به صورت افزودنی به این  دهد.

 گارانتی دستگاه

 های دستگاه ترانسلومیناتور سری شرکت دنا ژن تجهیز تمامی مدلSafe View  نماید. سال گارانتی می 1را به مدت 

  شود. دار میت پس از فروش دستگاه ترانسلومیناتور را عهدهسال خدما 12شرکت دنا ژن تجهیز به مدت 

 های دارای الکترونیک و باز های مکانیکی و الکتریکی، ریختن مایعات و مواد شیمیایی بر روی سیستمموارد شکستنی، شوك

 .گرددها توسط افراد فاقد صالحیت شامل گارانتی نمیشدن سیستم


