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Jednoduchý VORTEX - Návod na použitie

Všeobecné informácie

Táto odstredivka sa dodáva s dvomi rotormi:
• štandardným na mikroskúmavky
• špeciálnym na PCR-strípy alebo jednotlivé skúmavky objemu 0,2 ml

Štandardný rotor je určený na 6 samostatných plastových skúmaviek objemu 1,5/2,0 ml. Možno s ním ale odstreďovať aj mikroskú-
mavky objemu 0,4/0,5 ml – keď sa použijú vhodné adaptéry (dodávajú sa s odstredivkou).
So špeciálnym rotorom možno odstreďovať tekutiny v 8-násobných PCR-strípoch objemu 8x0,2 ml alebo v 16 individuálnych skú-
mavkách objemu 0,2 ml.
Oba rotory sú určené na odstreďovanie vyžadujúce si pomerne malé preťaženie (g), teda na aplikácie ako: mikrofiltrácia, separácia 
buniek, rýchle získanie kvapalín zo stien skúmaviek.

Skôr ako začnete túto odstredivku používať, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod!

Záruka

Na túto odstredivku a rotory platí záruka v dĺžke trvania jedného roku. Táto sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym používa-
ním alebo v dôsledku použitia neštandardných náhradných dielov a príslušenstva. Zákazník stratí záruku aj v tom prípade, ak by vykonal 
na odstredivke alebo rotoroch nepovolené úpravy.
Pod záruku nespadá ani normálne opotrebovanie a poruchy zapríčinené vonkajšími vplyvmi, ako napríklad: rádioaktívnym žiarením, 
nevhodnými čistiacimi prostriedkami, nadmerným dotiahnutím skrutky na osi rotora.
Záruka sa netýka taktiež ochranných poistiek.

Výmena rotorov

Rotory možno vymeniť veľmi ľahko s pomocou imbusového kľúčika dodaného s odstredivkou. Nájdite skrutku na oske centrifúgy pod 
rotorom. Uvoľnite túto skrutku pomocou imbusového kľúča a rotor vytiahnite smerom nahor. Na osku odstredivky umiestnite druhý 
rotor. Dajte pozor, aby ste ho nestlačili príliš nízko! Rotor sa nesmie dotýkať gumeného prstenca, ktorý je na vrchole kónusu základne 
odstredivky.  (Microcentrifuge STARLAB sa dodáva s nasadeným štandardným rotorom pre 6 mikroskúmaviek. Pred prvou výmenou 
rotora pre PCR-strípy odporúčame používateľovi, aby si dobre pozrel výšku nastavenia štandardného rotora – najmä polohu upevňo-
vacej skrutky – a túto si dobre zapamätal, alebo poznačil. Pri ďalšej výmene rotora sa tak vyhne možným problémom súvisiacim s 
nesprávnym nasadením rotora. Pozn. prekladateľa). Upevňovaciu skrutku dobre dotiahnite, avšak nie priveľmi. Dostatočná je sila, ktorú 
dokážete vyvinúť vašimi prstami.

V žiadnom prípade nedoťahujte upevňovaciu skrutku nadmerne! Mohlo by dôjsť k poškodeniu rotora a/alebo osky odstredivky.

Práca s odstredivkou.

Pred aktiváciou odstredivky sa presvedčte, či je sieťový vypínač v polohe ON. Otáčanie rotora sa aktivuje jednoducho zavretím veka od-
stredivky. Nevyžaduje sa žiadna iná činnosť. Odstreďovanie sa ukončí stlačením plastového výstupku pod krytom rotora. Tým sa uvoľní 
kryt rotora a preruší sa prívod elektrického prúdu do motora odstredivky. Rotor začne postupne spomaľovať, až napokon úplne zastane.

Upozornenie!

V žiadnom prípade nedvíhajte veko rotora skôr, ako rotor nezastane úplne! Taktiež neskúšajte vyberať skúmavky z rotora pred jeho 
úplným zastavením! Hrozí nebezpečie úrazu! Kryt rotora otvorte úplne nahor až potom, keď rotor spoľahlivo a určite zastal.
Bezpečná práca s odstredivkou si vyžaduje, aby bola záťaž rotora rozložená vyvážene. Nedodržanie tejto zásady znamená rizikový stav, 
ktorý môže skončiť poškodením odstredivky. Dbajte preto na rovnomerné rozloženie skúmaviek v rotoroch a tiež na to, aby nedošlo k 
výrazne nerovnomernému zaťaženiu rotorov v dôsledku veľmi rozdielnych objemov kvapalín v skúmavkách. (Ovládanie odstredivky – 
spúšťanie rotora i jeho zastavovanie si vyžaduje skutočne minimálnu silu. Pri týchto činnostiach dbajte preto na to, aby ste nepoužívali 
zbytočne nadmernú silu! Mohlo by dôjsť k poškodeniu odstredivky, pozn. prekladateľa).
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Zásady bezpečnej práce

Nikdy!

• Nepoužívajte túto odstredivku v rozpore s týmto návodom.
• Nepracujte s rotorom, ktorý nie je spoľahlivo upevnený na oske motora odstredivky.
• Neplňte mikroskúmavky v rotore. Fŕkajúce kvapky tekutín môžu odstredivku poškodiť.
• Neodstreďujte tekutiny len v jednom strípe.
• Nedávajte ruky do blízkosti rotora, pokiaľ tento úplne nezastal.
• Nehýbte (nepremiestňujte) odstredivku, pokiaľ je táto v činnosti.
• Nepracujte s organickými rozpúšťadlami alebo inými horľavinami v blízkosti odstredivky alebo iných elektrických zariadení, najmä ak   
  sú v činnosti.
• Neodstreďujte zápalné, výbušné alebo korozívne kvapaliny.
• Neodstreďujte rizikové tekutiny mimo digestora alebo vhodne vybavenej miestnosti.

Vždy!
• Plňte rotor symetricky, teda tak, aby sa skúmavky v rotore vyvažovali. Hmotnosť jednotlivých skúmaviek nesmie byť väčšia ako 3,0 g!
• Umiestňujte odstredivku tak, aby bola blízko elektrickej zásuvky (teda sa vyhýbajte používaniu predlžovacieho kábla, o ktorý možno 
  ľahko zakopnúť, pozn. prekladateľa).
• Používajte len také plastové mikroskúmavky, ktoré znášajú spoľahlivo sily, vznikajúce pri odstreďovaní, teda minimálne 2000 x g. 
  (Firma STARLAB vyrába širokú škálu takýchto mikroskúmaviek, pozn. prekladateľa).

Čistenie

Na čistenie tejto odstredivky používajte len mäkkú látku namočenú v jemnom detergente (pH<8,0). 
(Táto látka nesmie byť nadmerne vlhká, či dokonca mokrá! Naopak, musí byť vždy dobre vyžmýkaná, pozn. prekladateľa).
Po vyčistení sa presvedčte, či sú všetky časti úplne suché. Až potom môžete s odstredivkou znovu pracovať. Odstredivku nevkladajte 
do žiadnej kvapaliny a zabráňte tomu, aby došlo k jej poliatiu nejakou kvapalinou. Ak by ste chceli použiť iný spôsob čistenia, ako je 
opísaný vyššie, konzultujte to napred s výrobcom!

Servis

V prípade nejakých otázok, alebo potreby servisu, kontaktujte firmu STARLAB alebo jej príslušného distribútora (v SR firma ECOMED). 
V prípade nutnosti zaslania odstredivky na servis tak neurobte bez obdržania návratného čísla a dekontaminačného formulára. Každá 
odstredivka musí byť teda pred odoslaním do servisu dekontaminovaná (dezinfikovaná) a musí byť zaslaná spolu s vyplneným proto-
kolom o vykonaní tejto dekontaminácie. 
(Firma ECOMED ponúka výborný dekontaminačný roztok s názvom BIOCONTROL, pozn. prekladateľa).
Po dekontaminácii treba odstredivku dobre zabaliť, aby počas transportu nedošlo k jej poškodeniu! Za tento úkon nesie zodpovednosť 
vlastník.

Špecifikácia

Rozmery  : približne 150 x 150 x 117 mm
Elektrický príkon : 240 V/65 mA/50Hz
Poistka  : 0,5 A/250 V (F)
Rýchlosť  : 6000 otáčok/minútu
Preťaženie (RCF) : 2000 x g (štandardný rotor), 1177 x g (špeciálny rotor – na PCR-strípy)

Obsah dodávky

Microcentrifuge firmy STARLAB a dodáva s týmto štandardným vybavením:
sieťovým káblom,
• 2 rotormi (1 štandardným a 1 na PCR-strípy), s dvomi sadami adaptérov na mikroskúmavky (označené sú DW400 – objem 0,2 ml a 
  DW500 – objem 0,5 ml),
•  1 imbusovým kľúčikom


