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 مقدمه 

هرای االرل با در نظر گرفتن پیشررفترا بررسی نمود.  DNAمربوط به باندهای بعد از اتمام فرایند الکتروفورز الزم است نتایج 

استفاده نمرود.  DNAتوان با کیفیت قابل قبولی از آنها جهت تصویربرداری از های تلفن همراه، تقریبا میشده در زمینه دوربین

ای عالی جهت خرید یک سیسرتم تصرویربرداری که گزینه باشدسیستم ساده شده ژل داکیومنت میژل باکس به نوعی دستگاه 

معموال در طول باشد. می DNAجهت مشاهده باند  موارد استفاده این مدل دستگاهو مقرون به لرفه می باشد.  ، ایمناقتصادی

که با استفاده از طول موج خالی تهییج شود آمیزی میبا استفاده از یک رنگ فلوئورسنت خارجی رنگ DNAفرایند الکتروفورز 

مرد  براکسژلتوان دسرتگاه شده در فرایند الکتروفورز میبا در نظر گرفتن طول موج تهییج رنگ استفاده بدین منظور شود. می

برا انروا   باکسژلهای شرکت دنا ژن تجهیز کلیه مدل ،و متخصصینمحققین  به منظور رفع نیازهاینظر خود را انتخاب نمود. 

 تولید نموده است. را مختلف طراای 

استفاده نور آبی ایمن در برابر اشعه از یک کاور  ژل باکسهای در کلیه مدلها، به لحاظ رعایت موارد ایمنی استفاده از این دستگاه

 شده است.

 هشدار

  کاور محافظ اشرعه الزم است اتما جهت استفاده دستگاه آبیخطرات ناشی از نور ها و اساسیت باالی چشمبا توجه به ،

 ها کرد.سپس اقدام به مشاهده نمونه ؛روی دستگاه گذاشته شود

 آمیزی رنگهای مورد استفاده جهت استفاده از رنگدرDNA  کلیره آنهرا، خصولرا باید این نکتره را در نظرر گرفرت کره

 زایی باالیی دارند؛ از این رو الزم است اداکثر ایمنی را در مورد آنها رعایت نمود. اتیدیوم برماید، قابلیت سرطان

  در اولرین وقرت گونه اقدام کنجکاوانره جهرت تعمیرر دسرتگاه، در دستگاه، بدون انجام هردر لورت بروز هرگونه مشکل

 پرسنل شرکت دنا ژن تجهیز را مطلع نمایید. 

 نحوه استفاده

  ها ابتدا ژل موجود در سینی ژل را برر روی قسرمت جهت مشاهده ژل باشد.العاده ساده میفوقنحوه استفاده این دستگاه

 دستگاه موبایل خود را در محل تعبیه شرده .فیلتر نوری را روی آن قرار دهید اتاق تاریک ااویفیلتر دستگاه قرار دهید. 



از طریر   باندها به وضرو . سپس اقدام به روشن نمودن دستگاه نمایید جهت عکس برداری قرار دهید؛ باکسبر روی ژل

طرول مروج آبری دارای  ، چررا کرهباشند. پس از مشاهده باندها، بهتر است دستگاه خاموش شودقابل مشاهده می دوربین

در لرورت نیراز بره اسرتفاده از االرت  .زنردانرژی زیاد است و به علت ایجاد گرما به سیستم ترانسلومیناتور لردمه مری

های مربوط به هود که بر روی ترانسلومیناتور قرار گرفته باز شود. ااال به رااتی هرود برداشرته ترانسلومیناتور تنها، بست

 آن با االت ترانسلومیناتور شود. استفاده ازشود و شرو  به 

 مهم اتنک

  دقیقه باشد. با رعایت ایرن نکتره، طرول عمرر  5در نظر گرفته شود که اداکثر زمان روشن ماندن دستگاه نباید بیشتر از

 تر خواهد شد. طوالنیدستگاه بسیار 

  و همچنین سرایز  توجه به طول موج تهییج آن،و  آزمایشگاهکاربر باید با در نظر گرفتن نو  رنگ روتین مورد استفاده در

 مناسب کار خود نماید. ژل باکس انتخاب اقدام به  ژل الکتروفورز تهیه شده،

  کننده نوعی رنگ در نظر گرفته شود که شرکت دنا ژن تجهیز، خود تولیدDNA  با نام تجراریDeNA Gel Stain مری-

این رنگ با  گیرد.قرار می Safeهای خانواده در رده رنگکند و زایی ایمز ایجاد جهش نمیبر اساس تست جهشباشد که 

 .دهدجواب می خوبژل باکس  انوا  طول موج خصولا طول موج

 باشد. بنابراین الزم نیست از درب ترانسلومیناتور استفاده شود.خود دارک روم ژل باکس ااوی فیلتر نور می 

 شخصات فنیم

 GB Mini Safe i SafedGB Mi GB Large Safe مدل

 470 470 470 (nm)طول موج 

x 1212 (mc)ابعاد فیلتر   17x17 22x22 

 10x17x20 10x22x25 10x27x30 (mc)ترانسلومیناتورابعاد 

 24x17x14 30x22x25 37x27x30 (cm)ابعاد دستگاه 

 3.5 4.5 6 (kg)وزن 

 



 هاویژگی

  در طول فیلتر  تابیده شدهیکنواختی شدت نور 

 هاامکان سفارش کلیه طول موج 

 طراای امن و مطمئن 

  های موجود در ایرانمشاهده اغلب رنگقابلیت 

 1 سال گارانتی 

 10  پس از فروشسال خدمات  

 کاربردها

 GFP Imaging 

 های تخمین سایز مولکولDNA های محدود االثرپس از برش با آنزیم 

  آنالیز محصوالتPCR 

  جداسازیDNA  ژنومی قبل از انتقال ساترن و یا جداسازیRNA ندرقبل از انتقال نور 

 گارانتی و خدمات پس از فروش

 باشد. میشرکت دنا ژن تجهیز دارای یک سال گارانتی  باکس ساختدستگاه ژل 

 شود. ها مطاب  عرف همه جا شامل گارانتی نمیموارد شکستنی و المپ 

  باشد. سال خدمات پس از فروش می 10شرکت دنا ژن تجهیز دارای  ساختژل باکس دستگاه 


