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Magyar
HASZNÁLATI JAVASLAT
A BD PhoenixSpec Nephelometer egy hordozható készülék, mely alkalmas az olyan mikrobiális
szuszpenziók turbiditásának mérésére, amelyek turbiditása a McFarland standard 0,10 és 4,50
értéke között van. A készülékkel a BBL Crystal és a BD Phoenix rendszerekhez szükséges
inokulumsûrûség méréseket lehet elvégezni. A készülék mûködtethetõ teleprõl vagy tápegységrõl
egyaránt.
ÖSSZEGZÉS ÉS MAGYARÁZAT
A mikroorganizmus szuszpenziók szemmel való összehasonlítása turbiditás standardokkal
elfogadott módszer a mikroorganizmusok sûrûségének megbecslésére. A legszélesebb körben
elfogadott standard a McFarland standard.1 A McFarland standard elkészítésénél bárium-kloridod
adnak vizes oldatban lévõ kénsavhoz. Az így keletkezõ bárium-szulfát csapadék sûrûsége
felhasználható az elkészített szuszpenzió telepszámának megbecslésére, így pl. McFarland 1
hozzávetõlegesen 3,0 x 108 CFU/mL E. coli-nak (ATCC 25922) felel meg. Más standardokat is
használnak a sûrûség méréséhez, ezek közé tartoznak a titánium-dioxid2 és latex-részecske3
szuszpenziók. A PhoenixSpec Nephelometer latex részecske szuszpenziót használ kalibrációs
standardként, mivel azt használat elõtt nem kell felrázni.
A mûszeres turbiditás mérés a szuszpenzióban lévõ részecskék fényszóró képességén alapul. Ennek
a szórt fénynek a mérése a nefelometria.4 Annak érdekében, hogy megbízható sûrûség mérési
eredményeket kapjunk, megbízható kalibrációs módszert kell alkalmazni.
AZ ELJÁRÁS MÛKÖDÉSI ELVE
A PhoenixSpec Nephelometer egy szilárd fázisú fizikai mûszer, amely egy volfrám izzószálas égõt
használ fényforrásul, egy 90°-os érzékelõt a szórt fény, valamint egy érzékelõt az átmenõ fény
méréséhez. A készülék mikroprocesszora kiszámítja a 90°-os és az átmenõ fény érzékelõk jeleinek
arányát. Az aránymérõ technika kompenzálja a szín- és/vagy fényelnyelõ anyagokat, valamint a
lámpa intenzitásának ingadozásait.
A mérések megkezdése elõtt a PhoenixSpec készüléket a PhoenixSpec Calibrator Kit segítségével
kalibrálni kell. Egy mikroorganizmus szuszpenzió McFarland értékének meghatározásához,
helyezzen egy csövet a mérõkamrába, majd nyomja meg a teszt gombot. Az eredmények az LCD
kijelzõn jelennek meg McFarland egységekben. A megfelelõ mûködés biztosításához a 0,25-ös és
0,5-ös kalibrátorokat naponta le kell mérni mintaként.
MÛSZAKI ADATOK
Tartomány ......................McFarland 0,10 – 4,50
Pontosság ........................0,5 ± 0,08 McFarland
2,0 ± 0,1 McFarland
Ismételhetõség ................0,5 ± 0,04 McFarland
2,0 ± 0,1 McFarland
Hálózati tápellátás............120 VAC ± 10%, 60 Hz
230 VAC ± 10%, 50 Hz
Telep ................................Négy db AA alkáli telep
Telep élettartama(tesztek száma) ................2300 teszt

Mûködés hõmérsékleti
tartománya ......................20°C–30°C
0–90%-os relatív
páratartalom 30°C;
0–80%-os relatív
páratartalom 40°C;
0 –70%-os relatív
páratartalom 50°C
Tárolási hõmérséklet tartománya
Nephelometer: ................-40°C–60°C
Kalibrátorok: ......................5°C–60°C
A mintacsõ mérete ..........BD „L” csõ,
16 mm átmérõ,
75 mm magas,
Égõ élettartama ..............~ 400000 mérés

Figyelmeztetés
In vitro diagnosztizáláshoz.
1. A BD PhoenixSpec Nephelometer kizárólag BD „L” csövekkel (16 x 75 mm) használható. A
legkisebb elfogadható töltési térfogat 2,0 mL.
2. A BD PhoenixSpec Nephelometer kizárólag a BD Phoenix és a BBL Crystal rendszerekkel
használható.
ELJÁRÁS
Szállított anyagok: BD PhoenixSpec Nephelometer, tápegység, PhoenixSpec Calibrator Kit (0,25;
0,5; 1,0 és 4,0 McFarland) és 4 db AA alkáli telep (nem újratölthetõ).
Szükséges, de nem szállított anyagok: Kiegészítõ tápleves a tenyésztéshez és a baktérium
szuszpenzió elkészítéséhez szükséges eszközök.
Használati utasítás:
A TELEP BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE – Csomagolja ki a készüléket és a telepeket a szállítódobozból.
Vegye le a teleptartó rekesz fedelét a készülék alján, és helyezze be a telepeket. A telepek helyes
polaritása a teleptartó rekeszen látható. Helyezze vissza a teleptartó rekesz fedelét.
A TÁPEGYSÉG HASZNÁLATA – Dugja be a tápegység csatlakozóját a készülék dugaljába. A
tápegységet a készülékbe helyezett telepekkel vagy anélkül is lehet használni. A tápegység nem
tölti fel a készülékbe helyezetett telepeket.
A KALIBRÁLÁSI ELJÁRÁS –
Megjegyzés:
• A készüléket három havonta és az égõ cseréje után kell kalibrálni, ha a 0,25-ös és a 0,5-ös
PhoenixSpec kalibrátorok mérése során kapott értékek a 0,23–0,27 és a 0,45–0,55 McFarland
tartományon kívül esnek, illetve ha azt a laboratóriumi tapasztalatok vagy elõírások szerint el
kell végezni.
• Csak a PhoenixSpec készülékhez kapható PhoenixSpec Calibrator Kit-et használja.
• A PhoenixSpec kalibrátorokat tárolja az eredeti csomagolásban, ezzel elkerülhetõ a csövek
megrepedése, ami például egy fém kémcsõállványban könnyen megtörténik. A csövek
felszínén lévõ repedések vagy szennyezõdések befolyásolhatják a mérést.
• A címkéken feltüntetett szavatossági idõ lejárta után ne használja fel PhoenixSpec
kalibrátorokat.
• A készüléket egy stabil, vízszintes felületre kell helyezni.
• Ha a mérés alatt az LCD-kijelzõn egy hibaüzenet villog, lapozzon a HIBAELHÁRÍTÁS fejezetre.
• A PhoenixSpec kalibrátorokat használat elõtt nem kell felrázni.

1. A készülék bekapcsolásához (ON) nyomja meg a tápellátás gombot.
2. Helyezze be a 0,25-ös PhoenixSpec kalibrátort a mérõkamrába. Nyomja meg a Kalibrálás
gombot.
3. A képernyõn az S1 (1-es standard) felirat villog.
4. Nyomja meg a Mérés gombot.

A képernyõ 10-tõl elkezd visszaszámlálni.

5. A képernyõn az S2 felirat villog. Vegye ki a 0,25-ös kalibrátort, és helyezze be az 1,0-es
kalibrátort. Nyomja meg a Mérés gombot.
6. A képernyõ 10-tõl elkezd visszaszámlálni, majd az S3 felirat kezd villogni. Vegye ki az 1,0-es
kalibrátort, helyezze be az 4,0-es kalibrátort, és nyomja meg a Mérés gombot.
7. A képernyõ 10-tõl elkezd visszaszámlálni, majd visszalép az S1 feliratra. Nyomja meg a
Kalibrálás

gombot.

8. Vegye ki a 4,0-es kalibrátort. A kalibrálás ezzel befejezõdött.
Megjegyzés: Ha hiba lép fel, lapozzon a HIBAELHÁRÍTÁS fejezetre.
TESZT ELJÁRÁSOK –
Megjegyzés:
• A készüléket egy stabil, vízszintes felületre kell helyezni.
• A 0,25-ös és a 0,5-ös PhoenixSpec kalibrátorokat naponta mintaként le kell mérni, és a kapott
eredményeknek a 0,23–0,27 és a 0,45–0,55 tartományba kell esniük. Ha bármelyik mérés a
megfelelõ tartományon kívül esik, végezze el a PhoenixSpec készülék újrakalibrálását.
• A PhoenixSpec kalibrátorokat használat elõtt nem kell felrázni.
1. A készülék bekapcsolásához (ON) nyomja meg a tápellátás gombot.
2. Vortexelje a kupakkal lezárt mintát, és 10 másodpercig hagyja a buborékokat eloszlani.
3. Emelje fel a fedelet, és helyezze be a csövet.
4. Nyomja meg a Mérés gombot.
5. A lámpa jel kialvása után olvassa le a kijelzõt.
6. Vegye ki a csövet a mérõkamrából.
7. Ha a mért eredmény a vártnál alacsonyabb, állítsa be a szuszpenziót több mikroorganizmus
hozzáadásával. Vortexelje a mintát, majd újra olvassa le.
Megjegyzés: Ha a mért eredmények a várt McFarland tartományon kívül esnek, olvassa el a BD
Phoenix rendszer használati útmutatójának a BD Phoenix rendszerhez használható minták
megfelelõ elõkészítésérõl szóló részt, illetve olvassa el a BBL Crystal rendszer használati
útmutatóját.
8. A 7. lépést a kívánt McFarland sûrûség eléréséig ismételje.
9. Ha a tesztelést befejezte, a készülék kikapcsolásához (OFF) nyomja meg a tápellátás gombot.

EREDMÉNYEK
A PhoenixSpec készülék a mérési eredményeket McFarland egységekben adja meg. Ezek az
egységek a szuszpenzió optikai sûrûségét jellemzik, így az értékek alapján meg lehet határozni a
tesztelt szuszpenzió CFU/mL értékét.
AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI
1. A PhoenixSpec készüléket a PhoenixSpec kalibrátorokkal kell kalibrálni.
2. A PhoenixSpec kalibrátorok kizárólag a PhoenixSpec Nephelometer kalibrálásához
használhatók, a manuálisan történõ bárium-szulfát McFarland standarddal való vizuális
összehasonlításhoz nem.
3. Ne használja a PhoenixSpec Nephelometer készüléket 0,1–4,5 McFarland tartományon kívüli
mérésekhez.
4. A készülékkel 2,0 mL-nél kisebb térfogatot nem lehet mérni.
5. A minták méréséhez BD „L” csöveket - 16 mm átmérõ x 75 mm – kell használni.
6. Ne használja a készüléket közvetlen napfényben.

2

TELJESÍTMÉNYJELLEMZÕK
A PhoenixSpec Nephelometer pontosságának meghatározásához, fiziológiás sóoldatban E. coli
ATCC 25922 törzzsel készített szuszpenzióval végzett telepszámlálást alkalmaztak. Minden
teszthígítást hat ismétlésben végeztek el, a telepszámlálások átlagolt eredményeit az 1. táblázat
tartalmazza.
1. táblázat
McFarland

Várt
Javított*
% CV
CFU/mL x 108
CFU/mL x 108
0.25
0.75
0.9
14.1
0.5
1.5
1.7
13.2
1
3.0
3.2
7.4
2
6.0
6.1
4.2
3
9.0
9.3
3.2
4
12.0
12.6
2.7
*A pontos cél McFarland sûrûség elõállításának nehézsége miatt az eredményeket a
PhoenixSpec által mért értékek és a megfigyelt CFU/mL alapján módosították, úgy,
mintha minden hígítás pontosan a kívánt McFarland egységû lett volna.
JÓTÁLLÁS
A PhoenixSpec Nephelometer készülékre a jótállás a zavartalan mûködésre a vásárlástól számított
egy éven belül érvényes.
KARBANTARTÁS
A PhoenixSpec készülék fõbb karbantartási feladatai a következõk:
1. Törölje le a készülék külsejét egy szöszmentes, enyhe antibakteriális oldatba mártott
törlõkendõvel.
2. Szükség szerint cserélje ki a telepeket.
HIBAELHÁRÍTÁS
Hibaüzenetek
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
Cal?

A két kalibrátor mért értéke túl közel volt egymáshoz (pl. a kalibrálás alatt ugyanaz
a kalibrátor kétszer lett lemérve).
Gyenge fény hiba – ellenõrizze, hogy nem akadályozza-e valami a fény útját.
Memóriahiba. Nyomja meg a tápellátás gombot. Ha a hiba újból megjelenik, hívja
a szervizt.
A/D túl magas. Ellenõrizze, hogy nem akadályozza-e valami a fény útját.
A/D túl alacsony. Ellenõrizze, hogy nem akadályozza-e valami a fény útját.
Fényszivárgás. Ellenõrizze, hogy a csövek le vannak-e fedve fekete kupakkal.
Nyomja le teljesen a csövet a cellába, hogy a csõ pontosan a helyére illeszkedjen.
Hibás lámpa vagy lámpaáramkör. Vegye fel a kapcsolatot a BD szakszervizzel.
Ne használja a nephelometert. Vegye fel a kapcsolatot a BD szakszervizzel.

Lemerült Ha a kijelzõ bal alsó sarkában a
ikon villog, cserélje ki mind a négy
telep
AA alkáli telepet.
Megjegyzés: Ha az E-4, E-5 vagy E-6 hibaüzenet nem szüntethetõ meg, akkor belsõ hardverhiba
lépett fel; vegye fel a kapcsolatot a BD Diagnostics ügyfélszolgálatával.
KISZERELÉSEK
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440910
440911
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Leírás
PhoenixSpec Nephelometer
PhoenixSpec Calibrator Kit
PhoenixSpec 120V AC Adaptor (tápegység)
PhoenixSpec 240V AC Adaptor (tápegység)
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ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection.
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