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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
BD PhoenixSpec Nephelometer (Нефелометърът BD PhoenixSpec) е преносимо устройство,
конструирано за измерване на мътността на микробни суспензии, еквивалентни на McFarland
еталоните от 0,10 до 4,50. Устройството може да се използва за измерване на плътността на
инокулум за системите BBL Crystal и BD Phoenix. Устройството работи на батерии или може да се
използва с адаптор за променлив ток.

ОБЩО ОПИСАНИЕ И ОБЯСНЕНИЕ
Визуалното сравнение на суспензии от микроорганизми с еталони за помътняване е признат метод
за оценка на плътността на микроорганизмите. Най-широко приетият еталон е на McFarland.1
Еталон на McFarland се приготвя, като се прибавя бариев хлорид към воден разтвор на сярна
киселина. Плътността на образувания преципитат от бариев сулфат може да се използва за
приблизително изчисляване на броя колонии от приготвената суспензия; например McFarland 1
е еквивалент на приблизително 3,0 x 108 колонии, образуващи единици (CFU)/mL от E. coli, ATCC
25922. Използвани са и други еталони за измерване на плътност, включително титанов диоксид2
и суспензии от латексови частици.3 Нефелометърът PhoenixSpec използва суспензии от латексови
частици като калибрационни еталони, които не изискват разбъркване преди работа.
Инструменталното измерване на мътността се основава на способността на частиците да
разсейват светлината, докато са в суспензия. Измерването на тази разсеяна светлина се нарича
нефелометрия.4 С цел да се получи прецизно измерване на плътността трябва да се използва
надежден метод на калибриране.
ПРИНЦИПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
Нефелометърът PhoenixSpec е полупроводников уред, в който се използва лампа с волфрамова
жичка като източник на светлина, детектор с обхват 90° за наблюдение на разсеяната светлина
и фотодетектор за излъчената светлина. Микропроцесорът на уреда изчислява отношението
на сигналите от детектора с обхват 90° и фотодетектора за излъчена светлина. Техниката за
измерване на отношението е компенсирана за цвят и/или абсорбиращите светлина материали и за
колебания в интензитета на лампата.
Преди да се проведат измерванията, уредът PhoenixSpec се калибрира с PhoenixSpec Calibrator
Kit (Комплект за калибриране PhoenixSpec). За да се определи еквивалентът McFarland на
микробна суспензия, в измерващата камера се поставя епруветка и се натиска тест бутонът.
Резултатите се изобразяват на LCD екрана в McFarland единици. Ежедневно еталоните 0,25 и 0,5 се
измерват като проба, за да се осигури правилно действие.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Диапазон.............................McFarland 0,10 – 4,50 Условия на
Точност................................0,5 ± 0,08 McFarland
работната среда....................20°C до 30°C
		
2,0 ± 0,1 McFarland		
0 до 90% отн.
Възпроизводимост.............0,5 ± 0,04 McFarland		
влажност при 30°C;
		
2,0 ± 0,1 McFarland		
0 до 80% отн.
Основно захранване с.......120 V променлив		
влажност при 40°C;
променлив ток
ток ± 10%, 60 Hz		
0 до 70% отн.
		
230 V променлив		
влажност при 50°C
		
ток ± 10%, 50 Hz
Диапазон на температура на съхранение
Батерия...............................Четири алкални
Нефелометър:.......................-40°C до 60°C
		
батерии размер AA
Еталони:................................5 до 60°C
Работен живот на 		
Размер на епруветка
батерията, брой тестове....2300 теста
на пробата.............................Епруветка BD ”L”,
				
Диаметър 16 mm,
				
Височина 75 mm
			
Живот на лампата.................~ 400 000 отчитания
Предупреждения и предпазни мерки
За употреба при in vitro диагностика.
1. Нефелометърът BD PhoenixSpec е предвиден да работи само с епруветки BD “L” (16 x 75 mm).
Минималният приемлив обем на пълнене е 2,0 mL.
2. Нефелометърът BD PhoenixSpec е предвиден за работа само със системите BD Phoenix и
BBL Crystal.
ПРОЦЕДУРА
Предоставени материали: нефелометър BD PhoenixSpec, адаптор за променлив ток, комплект
еталони PhoenixSpec (0,25, 0,5, 1,0 и 4,0 McFarland единици) и 4 алкални батерии AA (не се
презареждат).
Необходими, но непредоставени материали: спомагателни среди за отглеждане и оборудване,
необходимо за подготвяне на бактериална суспензия.
Указания:
ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ И ЗАМЯНА – Извадете уреда и батериите от кашона. Отстранете капака
на отделението за батерии от дъното на уреда и поставете батериите. Правилната полярност е
показана в гнездото за батериите. Поставете отново капака на сектора за батерии.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АДАПТОРА ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК – Включете жака на адаптора в свързващото
гнездо на уреда. Адапторът за променлив ток може да се използва със или без инсталирани
батерии. Той няма да презареди инсталираните батерии.
ПРОЦЕДУРА НА КАЛИБРИРАНЕ –
Забележки
• Уредът трябва да се калибрира на всеки три месеца, когато ежедневната проверка на
калибрирането с еталони 0,25 и 0,5 PhoenixSpec отчита извън диапазона 0,23 – 0,27 и 0,45 – 0,55
McFarland съответно или както диктуват опитът или политиката на лабораторията.
• Работете само с комплекта еталони PhoenixSpec, доставени за работа с уреда PhoenixSpec.
• Съхранявайте еталоните PhoenixSpec в опаковката, за да се избегне надраскване на
епруветките, което може да се получи в метален статив за тестови епруветки например.
Одрасквания или зацапване на повърхността на епруветките могат да повлияят на отчитането.
• Не използвайте еталоните PhoenixSpec след изтичане на срока на годност, указан на етикета.
• Уредът трябва да бъде поставен на неподвижна хоризонтална повърхност.
• Ако по време на процедурата на LCD екрана светне код за грешка,, прегледайте раздела
ПОВРЕДИ.
• Еталоните PhoenixSpec не изискват разклащане преди употреба.

1.

Натиснете бутона за ел. захранване

за да включите уреда (ON).

2.

Въведете еталона 0,25 PhoenixSpec в камерата за измерване. Натиснете бутона за
калибриране.

3.

На екрана ще светне S1 (еталон 1).

4.

Натиснете бутона за отчитане.

5.

На екрана ще светне S2. Отстранете еталон 0,25 и въведете еталон 1,0. Натиснете бутона за

Екранът отброява обратно от 10.

отчитане.
6.

Екранът отброява обратно от 10, след което светва S3. Отстранете еталон 1,0, въведете еталон
4,0 и натиснете бутона за отчитане.

7.

Екранът отброява обратно от 10, след което се връща на S1. Натиснете бутона

за

калибриране.
8.

Отстранете еталон 4,0. Сега калибрирането е приключило.

Забележка: Ако се получат грешки, прегледайте раздела ПОВРЕДИ.
ПРОЦЕДУРИ НА ТЕСТВАНЕ –
Забележки:
• Уредът трябва да бъде поставен на неподвижна хоризонтална повърхност.
• Еталоните 0,25 и 0,5 PhoenixSpec трябва да се отчитат ежедневно като проби и измерванията
трябва да попадат съответно между 0,23 – 0,27 и 0,45 – 0,55. Ако някое от двете измервания
попадне извън съответния диапазон, калибрирайте отново уреда PhoenixSpec.
• Еталоните PhoenixSpec не изискват разклащане преди употреба.
1.

Натиснете бутона за ел. захранване, за да включите уреда (ON).

2.

Разбъркайте на вортекс затворената проба за изследване и оставете мехурчетата да се
разпръснат за 10 секунди.

3.

Повдигнете капака и пъхнете епруветката.

4.

Натиснете бутона за отчитане.

5.

Отчетете от екрана, след като символът на лампата изгасне.

6.

Извадете епруветката от измерващата камера.

7.

Поправете суспензията проба с повече микроорганизми, ако отчитането е по-ниско от
очакваното. Разбъркайте на вортекс пробата и отчетете отново.

Забележка: Направете справка в наръчника на потребителя за системата BD Phoenix за правилна
подготовка на проба за системата BD Phoenix, ако отчитането превишава очаквания McFarland
диапазон, или прегледайте листовката на системата BBL Crystal, ако отчитането превишава
очаквания McFarland диапазон.
8. Повторете стъпка 7, докато се постигне желаната плътност McFarland.
9.	Когато тестването приключи, натиснете бутана за ел. захранване, за да изключите
уреда (OFF).
РЕЗУЛТАТИ
Уредът PhoenixSpec изобразява измерването в McFarland единици. Тези единици представляват
оптичната плътност на суспензията и могат да се използват за оценяване на CFU/mL на
изследваната суспензия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА
1. Уредът PhoenixSpec трябва да се калибрира с еталоните PhoenixSpec.
2. Еталоните PhoenixSpec трябва да се използват само за калибриране на нефелометъра
PhoenixSpec, а не като визуално, приблизително определяне на еталона McFarland с бариев
сулфат.
3. Не използвайте нефелометъра PhoenixSpec за измервания извън диапазона 0,1 – 4,5
McFarland единици.
4. Обеми под 2,0 mL не трябва да се измерват в уреда.
5. За пробите трябва да се използват епруветки BD “L” – диаметър 16 mm x 75 mm.
6. Не работете с уреда на пряка слънчева светлина.



РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
За да се определи прецизността на нефелометъра PhoenixSpec, са проведени преброявания на
колонии върху суспензии на E. coli ATCC 25922 във физиологичен серум. Всяко тестово разреждане
е осъществено в шест копия и средната стойност на преброяването на плаката е представено на
Таблица 1.
Таблица 1
McFarland
0,25
0,5
1
2
3
4

Очаквани
CFU/mL x 108
0,75
1,5
3,0
6,0
9,0
12,0

Коригирани*
CFU/mL x 108
0,9
1,7
3,2
6,1
9,3
12,6

% Константа на
плътността
14,1
13,2
7,4
4,2
3,2
2,7

* Поради трудността за достигане на точно набелязаната McFarland плътност
тези резултати са получени чрез отчитанията на PhoenixSpec и коригиране на
наблюдаваните CFU/mL, сякаш всяко разреждане е била набелязаната McFarland.
ГАРАНЦИЯ
Нефелометърът PhoenixSpec е гарантиран за отсъствие на дефекти за една година от датата на
покупката.
ПОДДЪРЖАНЕ
Общото поддържане на уреда PhoenixSpec включва:
1. Забършете отвън с тампон без мъх, напоен с мек антибактериален разтвор.
2. Заменете батериите и лампата, както се изисква.
ПОВРЕДИ
Съобщения за грешка
E-2	Двата еталона, които са отчетени, са с много близки стойности (т.е. един и същ
еталон е отчетен двукратно по време на процедурата на калибриране).
E-3
Грешка слаба светлина – проверете за препятстване на пътя на светлината.
E-4	Повреда в паметта. Натиснете клавиша вкл./изкл. (on/off) и ако грешката се появи
отново, свържете се със сервиза.
E-5	Отношение аналогов/дигитален над диапазона. Проверете за препятствие на
пътя на светлината.
E-6	Отношение аналогов/дигитален под диапазона. Проверете за препятствие на
пътя на светлината.
E-7	Процеждане на светлина. Проверете затварянето на епруветката с черна
капачка. Натиснете епруветката надолу в кладенчето, за да сте сигурни, че е
напълно въведена.
E-8	Слаба лампа или лоша верига на лампата. Свържете се с вашия местен
представител на BD за съдействие.
Калибриране? Не използвайте нефелометъра. Свържете се с местния представител на BD.
премигва в
Спаднали
Заменете всички четири алкални батерии AA, когато иконата
батерии
долния ляв ъгъл на дисплея.
Забележка: Ако грешки E-4, E-5 или E-6 се появяват последователно, то те сочат за специфичен
хардуерен проблем и трябва да се влезе във връзка с местния представител на BD.
НАЛИЧНОСТ
Кат. No.
440910
440911
440986
440984

Описание
PhoenixSpec Nephelometer (Нефелометър)
PhoenixSpec Calibrator Kit (Комплект еталони)
PhoenixSpec 120V AC Adaptor (Адаптор за 120 V)
PhoenixSpec 240V AC Adapter (Адаптор за 240 V)
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