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Informações gerais
Este equipamento deve ser instalado e utilizado de acordo com as recomendações do fabricante.

O não cumprimento destas instruções pode invalidar sua garantia e/ou comprometer o funcionamento seguro de seu
equipamento.

Mudanças em relação à versão anterior do manual
As mudanças feitas neste manual estão marcadas com texto sublinhado.

Marcas comerciais
Direitos autorais © 2018-2022, PerkinElmer, Inc. Todos os direitos reservados.

PerkinElmer® e Migele® são marcas registradas da PerkinElmer, Inc. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos
respectivos proprietários.

Apenas Rx
Cuidado: a Lei Federal restringe este dispositivo à venda por ou sob encomenda de um profissional licenciado (aplicável
apenas aos Estados Unidos e seus territórios).

Finalidade
A Migele® Gel Electrophoresis Unit destina-se a ser utilizada juntamente com o RESOLVE™ Hemoglobin Kit na triagem
de hemoglobinopatias neonatais e como auxílio no diagnóstico de hemobloginopatias adultas. É utilizada em conjunto
com uma fonte de alimentação e um banho de água circulante para a separação qualitativa das variantes de
hemoglobina no sangue total, sangue do cordão umbilical ou amostra de sangue seco aplicada nos géis de foco
isoelétrico (IEF). A Migele Gel Electrophoresis Unit deve ser usada somente por profissionais de laboratório treinados.

Tabela de símbolos
A tabela a seguir contém símbolos que identificam informações importantes e alertam você sobre perigos. Esses
símbolos podem aparecer neste manual, no produto ou em sua embalagem.
Símbolo Descrição

Autodeclaração da marcação de conformidade CE

Fabricante

Data de fabricação
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Símbolo Descrição

(Etiqueta)

Cuidado, consultar as instruções de uso

(Instrumento)

Consultar as instruções de uso

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Número de catálogo

Número de série

Este lado para cima

Frágil, manuseie com cuidado

Mantenha seco

Marca de certificação do laboratório de testes

Siga as diretrizes nacionais ao descartar o equipamento
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Informações de segurança
Leia atentamente as instruções deste manual antes de usar o instrumento. O instrumento pode ser usado apenas
por pessoal devidamente treinado em eletroforese em gel isoelétrico. As instruções fornecidas devem ser seguidas de
acordo.

Para proteção contínua contra riscos elétricos, este dispositivo deve ser usado de acordo com as instruções do
fabricante.

O instrumento foi projetado para uso apenas em espaços internos. O instrumento é usado sob condições operacionais
especificadas, temperatura de +18 a +30 °C e umidade relativa abaixo de 80%.

O instrumento não pode ser usado em alta umidade (acima de 80% de umidade relativa). Quando o instrumento
é transportado de um local fresco para um ambiente quente, é importante que o instrumento seja estabilizado à
temperatura ambiente antes da operação. Certifique-se de que o ambiente operacional e a prática de laboratório não
causem excesso de condensação.

Não armazene líquidos na parte superior do instrumento e certifique-se de que o ambiente do instrumento esteja
limpo e seco.

Use roupas de proteção adequadas, luvas e óculos de proteção. Todos os resíduos devem ser eliminados de acordo
com os regulamentos locais.

Convenções
As seguintes convenções são usadas em toda a documentação do sistema:

Alerta: Uma advertência indica uma situação ou operação perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em
lesões pessoais graves ou em morte do operador ou paciente. Siga todas as precauções indicadas.

Cuidado: Uma advertência indica uma operação que pode provocar danos no instrumento ou perda de dados, ou
lesões pessoais do operador ou paciente, caso os procedimentos corretos não sejam seguidos.

Observação: Uma nota foca informações significativas em um procedimento ou em uma descrição e alerta os usuários
para pontos chave de interesse não relacionados a lesões pessoais.

Caso uma advertência ou um perigo específico seja identificado, como um perigo elétrico ou risco de queimadura, esse
símbolo é adicionado às indicações de cuidado e de advertência.

Avisos e precauções
Alerta: Este instrumento requer alta tensão em operação.

Alerta: Não conecte a Migele Gel Electrophoresis Unit à fonte de alimentação portátil se você identificar algum dano
nesses componentes. Monitore também os fios. Se identificar algum dano, não os use.

Alerta: Desconecte a Migele Gel Electrophoresis Unit da fonte de alimentação externa antes de limpar ou fazer
manutenção.

Alerta: Use somente água como refrigerante no banho de água circulante.

Alerta: A pressão da placa de refrigeração não deve exceder 0.5 bar.

Alerta: Para garantir a segurança elétrica, use apenas cabos e adaptadores fornecidos com a GEU.

Cuidado: O nível máximo de tensão (2000 V), corrente (0.1 A) e potência (100 W) não deve ser excedido.

Cuidado: Sempre conecte primeiro os cabos ao instrumento e depois à fonte de alimentação antes de ligar esta fonte
de alimentação.
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Aviso sobre incidentes graves
Para um paciente/usuário/terceiro na União Europeia e em países com um regime regulatório idêntico (IVDR;
EU 2017/746/EU); se, durante o uso deste dispositivo ou como resultado de seu uso, tiver ocorrido um incidente grave,
favor informar o fabricante e à sua autoridade nacional. As informações de contato do fabricante deste dispositivo para
que seja comunicado um incidente grave são:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finlândia

http://www.perkinelmer.com

Telefone: +358 2 2678 111
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Conteúdo da embalagem
• Migele Gel Electrophoresis Unit (2118-0010)
• Manual do Usuário da Migele Gel Electrophoresis Unit (2118-9010)
• Relatório de teste de rotina de segurança elétrica
• Certificado de controle de qualidade
• Kit de instalação (61012727)

Materiais necessários, mas não fornecidos nesta embalagem
Os seguintes itens são necessários e estão disponíveis na Wallac Oy ou PerkinElmer, Inc. e seus distribuidores:

• Fonte de alimentação programável (CWP-2000)
• Banho de água circulante (1023-0010, 1023-0020)
• Resolve Hemoglobin Kit (FR-9120), FR-9360), FR-9400)
• Resolve Hb FASC Control Kit (3412-0010).

Além disso, as seguintes ferramentas de instalação são necessárias, mas não fornecidas nesta embalagem:

• Chave de 16 mm para conectar a tubulação ao banho de água circulante
• Chave de fenda (ponta entalhada) para conectar a tubulação ao banho de água circulante.
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Visão geral do equipamento
A Migele Gel Electrophoresis Unit é usada com a fonte de alimentação programável (CWP-2000 ou equivalente) e o
banho de água circulante (1023-0010, 1023-0020) ou equivalente. O instrumento pode processar géis de tamanhos
diferentes. Por exemplo, 240 × 203 mm (FR-9400, FR-9360) e 203 × 127 mm (FR-9120).

Equipamento adicional necessário, mas não fornecido com o instrumento:

• Fonte de alimentação programável CWP-2000 ou equivalente

Tensão de pelo menos 1500 V

Potência de pelo menos 80 W

Corrente de pelo menos 200 mA
• Banho de água circulante (1023-0010, 1023-0020) ou equivalente

Ajuste de temperatura +10 - +15 °C

Taxa de fluxo de pelo menos 5 L/min

Pressão máxima abaixo de 0.5 bar

Potência de refrigeração de pelo menos 160 W a +10 - +15 °C

Figura 1: Migele Gel Electrophoresis Unit
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Figura 2: Conexões da Migele Gel Electrophoresis Unit

A tubulação de água é mostrada à direita, e as conexões da fonte de alimentação são mostradas na parte esquerda do
equipamento.
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Descrição das peças
De duas a quatro Migele Gel Electrophoresis Units 2118-0010 podem ser conectadas em série a um banho de água
circulante (por exemplo, 1023-0010, 1023-0020 ou equivalente).

De duas a quatro Migele Gel Electrophoresis Units 2118-0010 podem ser conectadas a uma fonte de alimentação
programável (como CWP-2000 ou equivalente), dependendo do modelo da fonte de alimentação.

Componentes no sistema
Esta seção descreve os componentes do sistema Migele Gel Electrophoresis Unit.

Placa de refrigeração
A placa de refrigeração de cerâmica (óxido de alumínio) mede 260 x 260 mm, suporta o gel e fornece um controle de
temperatura uniforme. O óxido de alumínio é um excelente condutor de calor e material isolante elétrico.

Para facilitar o posicionamento correto dos géis de eletroforese, a superfície da placa de refrigeração é examinada com
uma grade de 240 x 240 mm.

Figura 3: Grade

Alerta: Não use a Migele Gel Electrophoresis Unit acima de 2000 V.

Alerta: Use água no banho de água circulante. A pressão máxima é de 0.5 bar.
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Tampa com os eletrodos
A tampa contém um eletrodo catódico fixo no meio e dois ânodos em ambos os lados do cátodo. As posições dos
ânodos podem ser modificadas e corrigidas de acordo com a grade e os requisitos de gel.

O instrumento pode ser executado com modo de um ou dois eletrodos anódicos. A tampa contém três eletrodos, mas
um eletrodo anódico pode ser desativado com as alavancas se não estiver em uso. Para mais detalhes, veja as figuras
abaixo.

Figura 4: Desativação do eletrodo anódico com as alavancas
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Figura 5: Eletrodos vistos pela janela superior. Cátodo posicionado no meio e dois ânodos nos dois lados do cátodo.

Os dois eletrodos anódicos podem ser ajustados fixando as porcas localizadas em cada extremidade do eletrodo. A
distância do eletrodo catódico pode variar de 6 cm a 10 cm

Um dos eletrodos anódicos pode ser levantado para removê-lo da operação, se o instrumento precisar ser operado no
modo de dois eletrodos (gel pequeno, como o kit FR-9120).

A tampa pode ser deixada na posição “ociosa” para proteger os eletrodos e ventilar a placa de refrigeração.
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Instalação
Para todos os produtos, verifique as peças desmontadas obedecendo à Lista da embalagem do respectivo produto
para verificar se todos os itens foram incluídos.

Ferramentas necessárias (incluídas)

• Chave de 10 mm para ajuste dos pés
• Chave sextavada de 3 mm para substituição da tampa

Ferramentas necessárias (não incluídas)

• Chave de 16 mm para conectar a tubulação ao banho de água circulante
• Chave de fenda (ponta entalhada) para conectar a tubulação ao banho de água circulante

Figura 6: Conteúdo do kit de instalação

Para IQ/OQ, o FR-9120/FR-9400/FR-9360 RESOLVE Hemoglobin kit e o 3412-0010 Resolve Hb FASC Control kit ou
controles equivalentes são necessários (não incluídos). Use o mesmo kit e gel que você está planejando usar para as
amostras.

Como a Migele Gel Electrophoresis Unit serve para controlar a condição de processamento do gel, evite o ar de
exaustão quente de outros instrumentos ao instalar a unidade. Deixe espaço suficiente atrás do instrumento para
tubos e ventilação.

Remova a proteção de transporte da parte superior da tampa e o plástico de proteção da placa de refrigeração. Para
mais detalhes, veja as figuras abaixo.
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Figura 7: Remoção da proteção de transporte

Figura 8: Remoção da folha de plástico de proteção
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Conexão do sistema de refrigeração (uma unidade)
A Migele Gel Electrophoresis Unit contém conectores nas tubulações de entrada e saída (macho e fêmea) (consulte
Figura 9: Conexão dos tubos na página 13). O pacote contém tubos com conectores correspondentes para serem
usados com o banho de água circulante. Instale-os no banho de água circulante com a braçadeira fornecida com o
banho de água. Certifique-se de que o sentido do fluxo esteja correto (do circulador para a unidade) (consulte Figura
10: Tubulação para o banho de água na página 14).
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Figura 9: Conexão dos tubos

Para travar os conectores, insira o conector macho no encaixe fêmea até ouvir um clique. Os conectores usados são do
tipo antivazamento (para permitir a desconexão sem vazamento).

Figura 10: Tubulação para o banho de água

Para uma refrigeração eficiente, é vital remover todo o ar da placa de refrigeração. Ligue e deixe o circulador
funcionando até que todo o ar na tubulação de conexão seja removido, e isso pode levar vários minutos. Em seguida,
reabasteça o reservatório do circulador com líquido refrigerante (água)

Cuidado: Certifique-se de que a tubulação não fique muito dobrada (torcida). Isso bloqueia o fluxo de refrigerante, e
o funcionamento do gel pode ser afetado.

Observação: É recomendável usar a configuração HI na velocidade da bomba do circulador.

Nivelamento do instrumento
Quando a Migele Gel Electrophoresis Unit estiver na posição final de bancada, coloque um nível de bolha na placa de
refrigeração (consulte Figura 11: Nível de bolha para monitorar se o instrumento está nivelado corretamente na página
15) (na posição para dentro) e ajuste o pé da unidade até ela ficar nivelada (consulte Figura 12: Ajuste a unidade com
os pés niveladores na página 15).
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Figura 11: Nível de bolha para monitorar se o instrumento está nivelado corretamente
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Figura 12: Ajuste a unidade com os pés niveladores

Use uma chave de 10 mm para apertar a porca para travar a posição do pé.

Você pode girar o dispositivo na lateral para obter melhor acesso para soltar as porcas de travamento. Ajuste primeiro
os pés traseiros para que o dispositivo fique nivelado nas laterais. Em seguida, ajuste os pés dianteiros para colocar
o dispositivo no nível de frente para trás. Em seguida, ajuste os outros pés dianteiros para o dispositivo ficar firme na
mesa. Você pode girar o dispositivo na lateral para obter melhor acesso para apertar as porcas de travamento.
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Ajustando a tampa
Ajuste as posições dos eletrodos anódicos de acordo com os requisitos de eletroforese em gel. Use os parafusos de
aperto para ajustar a posição.

Conexão da fonte de alimentação
Alerta: Os cabos CC fornecidos têm potência nominal para 5000 V. Use somente cabos e adaptadores fornecidos
com a Migele Gel Electrophoresis Unit ou certifique-se de que eles tenham uma conformidade de isolamento CC
adequada para as tensões usadas.

Conecte os fios fornecidos da fonte de alimentação à placa traseira da Migele Gel Electrophoresis Unit (use os fios
das cores correspondentes). Uma fonte de alimentação pode ser usada com duas a quatro unidades em paralelo,
dependendo do tipo de fonte de alimentação usado. Para mais detalhes, veja as figuras abaixo.
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Figura 13: Conectar a fonte de alimentação e a Migele Gel Electrophoresis Unit

Conecte a fonte de alimentação e a Migele Gel Electrophoresis Unit com os fios vermelho e preto de acordo com as
imagens. O EPS 3501 XL requer adaptadores de 4/2 mm na extremidade da fonte de alimentação.

Conexão do sistema de refrigeração (várias unidades)
Um banho de água circulante pode ser usado com no máximo quatro unidades Migele Gel Electrophoresis Unit.

Conecte as unidades em série com a tubulação conectada.

Cuidado: Certifique-se de que a tubulação não fique muito dobrada (torcida). Isso bloqueia o fluxo de refrigerante, e
o funcionamento do gel pode ser afetado.

Empilhamento de várias GEUs
Conecte as GEUs com a braçadeira fornecida. Conecte a unidade mais baixa à mesa da bancada também.

Conecte as GEUs em série com a tubulação conectada (empilhamento). Até quatro unidades podem ser empilhadas.

Cuidado: Certifique-se de que a tubulação não fique muito dobrada (torcida). Isso bloqueia o fluxo de refrigerante, e
o funcionamento do gel pode ser afetado.

Para mais detalhes, veja as figuras abaixo.
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Figura 14: Conexão das unidades

2118-0010 - Manual do Usuário da Migele® Gel Electrophoresis Unit
Instalação

19



Figura 15: GEUs empilhadas

2118-0010 - Manual do Usuário da Migele® Gel Electrophoresis Unit
Instalação

20



Operação
Use roupas de proteção adequadas, luvas e óculos de proteção. O descarte de todos os resíduos deve ser feito de
acordo com a regulamentação local.

Configuração do refrigerador
Ligue o banho de água circulante e ajuste a temperatura desejada de acordo com o encarte do kit. Aguarde até a água
atingir a temperatura desejada.

Configuração de potência
Defina o perfil de operação de acordo com o encarte do kit. Certifique-se de que os fios da fonte de alimentação
estejam conectados antes de ligar a unidade de energia.

Configuração dos eletrodos
Ajuste o espaçamento entre o cátodo e o ânodo na distância desejada usando os parafusos de aperto manual (afrouxe,
defina o local, aperte) (consulte Figura 16: Parafusos de aperto pretos para ajustar a posição do ânodo na página 21).

Figura 16: Parafusos de aperto pretos para ajustar a posição do ânodo
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Se você estiver usando gel pequeno, desative o ânodo posterior usando as alavancas dos dois lados do ânodo (consulte
Figura 17: Segundo ânodo desativado (as duas alavancas laterais devem ser usadas) na página 22).

Figura 17: Segundo ânodo desativado (as duas alavancas laterais devem ser usadas)

Aplicação do gel
Puxe a bandeja para a posição para fora. Certifique-se de que a placa de refrigeração da Migele Gel Electrophoresis
Unit esteja limpa. Siga as instruções do encarte do kit quando for posicionar o gel na placa de refrigeração. Você pode
usar a grade para posicionar o gel. O pavio catódico precisa ser colocado na posição 0.

Fechamento da unidade
Feche a tampa na posição “travada” (o rótulo indicador no painel frontal mostra verde (consulte Figura 18: Posição
travada indicada pelo ponto verde visível na página 22). Empurre a bandeja para a posição para dentro.

Figura 18: Posição travada indicada pelo ponto verde visível
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Figura 19: Posição ociosa sem ponto verde visível

Início da operação
Inicie a operação ligando a fonte de alimentação. Você pode monitorar o progresso da janela (consulte Figura 20:
Janela superior para monitorar a operação na página 23).

Figura 20: Janela superior para monitorar a operação

Não abra a bandeja durante uma operação de eletroforese ativa sem desligar ou pausar a fonte de alimentação. Abrir
a bandeja durante o funcionamento da energia faz com que sua fonte de alimentação detecte uma "falha". Isso pode
causar uma interrupção no programa de operação ou, no pior dos casos, danificar a fonte de alimentação.

Observação: Sempre pause a fonte de alimentação se o excesso de umidade estiver condensado dentro do
instrumento. Seque o excesso de água que pode aparecer no gel durante a eletroforese com um papel absorvente.

Finalização da operação
Desligue a fonte de alimentação.

Puxe a bandeja para a posição para fora. Retire o gel da placa de refrigeração e processe-o de acordo com as instruções
do encarte do kit. Após cada operação, a placa deve ser limpa com água e seca com toalha. Os eletrodos também
podem ser monitorados em busca de condições irregulares. É uma boa prática limpar os eletrodos com uma toalha
de papel úmida (sem fiapos) uma vez por dia. O instrumento é deixado na posição ociosa para secar e para evitar o
desgaste dos eletrodos (consulte Figura 21: Tampa na posição ociosa na página 24). Após cada operação, verifique se
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os tubos e os fios estão em boas condições e não estão desgastados (se o instrumento for antigo). Em caso de dúvidas,
contate o seu representante local PerkinElmer.

Figura 21: Tampa na posição ociosa

Figura 22: Tampa na posição travada
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IQ/OQ para Migele Gel Electrophoresis Unit
O IQ/OQ deve ser feito por meio do processamento de gel com controles de Resolve Hb FASC Control Kit ou equivalente
de acordo com as instruções do encarte do FR-9120/FR-9400/FR-9360 RESOLVE Hemoglobin kit. Processe 27 controles
em gel FR-9120 e controles 72/88 em géis FR-9400/FR-9360, e monitorar se os controles estão fluindo igualmente nos
cantos e no meio do gel.

Prepare o gel com controle em todas as posições da amostra.

Processe o gel com as configurações recomendadas da fonte de alimentação e a temperatura do sistema de
refrigeração.

Alerta: Certifique-se de que o ambiente operacional e a prática de laboratório não causem excesso de condensação.

Compare os resultados com a imagem abaixo. As bandas de gel devem estar retas e posicionadas de maneira similar
sobre a placa de refrigeração. Se algo não estiver posicionado corretamente, tire uma foto do gel e envie-a ao
representante local da PerkinElmer para investigação. Se a água não correr o suficiente pela placa de refrigeração
antes do IQ/OQ, ainda pode haver ar dentro da placa de refrigeração que pode afetar a temperatura da placa de
refrigeração e o funcionamento do gel. É por isso que é importante manter o banho de água circulante ligado e atingir
a temperatura correta antes de fazer o IQ/OQ.

Figura 23: Gel com controles processados
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Manutenção
Alerta: Desconecte a fonte de alimentação externa antes de limpar ou fazer manutenção.

Manutenção diária
Esta seção inclui instruções para a manutenção diária da Migele Gel Electrophoresis Unit.

Limpeza da placa de refrigeração
Limpe a placa de refrigeração com papel toalha umedecido com água (toalha de papel sem fiapos) e seque-a.
Recomenda-se limpar a placa de refrigeração imediatamente após a operação e, se necessário, também antes da
operação. Solventes e detergentes não devem ser usados na limpeza da superfície da placa de refrigeração. Para mais
detalhes, veja as figuras abaixo.

Figura 24: Limpeza da placa de refrigeração e da tampa

Tampa
Quando não estiver em uso, deixe a tampa na posição ociosa (em espera) para ventilar a placa de refrigeração e os
eletrodos. Isso pode ser monitorado no painel frontal do instrumento (com o ponto verde indicando a posição de
operação "travada" (consulte Figura 18: Posição travada indicada pelo ponto verde visível na página 22).
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Eletrodos
Os eletrodos devem ser limpos com uma toalha de papel sem fiapos úmida uma vez por dia e também entre as
operações para evitar a cristalização de sais de tampão, que podem afetar o desempenho da operação se não forem
limpos. Recomendamos monitorar os eletrodos e trocar a tampa se os eletrodos estiverem desgastados. Troque a
tampa de acordo com as instruções fornecidas em Substituição da tampa na página 27.

Manutenção mensal
Recomendamos verificar uma vez por mês se as conexões do instrumento, a tubulação e a fiação estão em
bom estado e não estão desgastadas. Verifique também os eletrodos. Se estiverem desgastados, contate o seu
representante local PerkinElmer.

Substituição da tampa
Uma tampa com três eletrodos pode ser adquirida como peça de reposição e montada com parafusos sextavados de
acordo com as instruções a seguir.

Abra os parafusos sextavados.
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Coloque a nova tampa no lugar e coloque os parafusos sextavados sem apertar. Certifique-se de que a tampa esteja
centralizada.

Pressione-a contra a superfície da placa de refrigeração e aperte os parafusos sextavados.

Informações de descontaminação
As instruções abaixo devem ser seguidas antes da realização de qualquer serviço ou desmontagem com a Migele Gel
Electrophoresis Unit.

Observação: Use luvas ao realizar qualquer serviço com peças que possam ter entrado em contato com amostras de
pacientes (gotas de sangue).

Limpe as superfícies do instrumento com água deionizada ou com uma solução de etanol a 70%-80%. NÃO use
qualquer outro líquido para limpeza.

Formulário de informações de descontaminação

Tipo do produto ________________

Nº de série ________________

Este formulário serve para informar os responsáveis pela manutenção, reparo ou transferência do produto que o
instrumento e suas subunidades foram tratadas de acordo com o procedimento descrito acima.

Data ________________

Assinatura _________________________________

Esse procedimento também deve ser usado para eliminar ou reduzir riscos quando estiver envolvido na desativação,
transporte ou descarte do instrumento.

Faça uma cópia desta página, preencha os dados e mantenha-a junto ao instrumento.
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Especificações técnicas
Pressão máxima da placa de refrigeração: 0.5 bar

Faixa de temperatura do refrigerante: +10 - +15 °C

Tensão máxima: 2000 V

Potência máxima: 100 W

Dimensões: 351 mm de largura, 520 mm de comprimento, altura com os pés niveladores: 125-135 mm

Peso: aprox. 12.5 kg

Tamanho de gel máximo: 260 x 260 mm

Resistência química

As peças são resistentes aos solventes usados nos kits fabricados pela Wallac Oy. Se outros produtos químicos forem
usados, o cliente será responsável por testá-los.

Requisitos de segurança elétrica

O instrumento atende às seguintes normas de segurança:

EN 61010-1, 61010-2-101

Ambiente operacional

Temperatura +18 - +30 °C

Umidade relativa: 20-80% UR (sem condensação).

Temperatura de armazenamento 0 - +40 °C

Ambiente normal do laboratório
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Solução de problemas
Problema Causa Ação

Gel separado do apoio durante a
absorção

Muita pressão aplicada ao papel
absorvente

Use um toque leve ao absorver o gel.

O papel absorvente ficou sobre o gel
por muito tempo

Seque o gel por aproximadamente 10
segundos.

O padrão resultante parece distorcido Os pavios não foram aplicados
paralelamente uns aos outros

Coloque os pavios exatamente
paralelos uns aos outros no gel; use a
grade para ajudar no posicionamento
dos pavios.

Gel queimado ao longo de um dos
fios do eletrodo durante a focalização

Pavios estendidos além das bordas do
gel

Nivele a câmara para impedir que a
água migre para a borda do pavio.
Seque o gel durante a operação,
pausando a fonte de alimentação e
usando papel toalha para secar todo
o gel.

Tensão diminuída e corrente
aumentada durante a fase inicial de
uma operação

O pavio anódico foi colocado em um
local de pavio catódico

Consulte as instruções de teste e
reposicione os pavios (dentro de 10
minutos do início da operação).

Os fios ligados à fonte de alimentação
foram invertidos

Conecte o fio vermelho ao terminal
positivo vermelho e o fio preto ao
terminal negativo preto.

Queimadura ao longo das bordas do
gel

Muita água abaixo do gel Aplique gel na superfície de
refrigeração; seque a periferia do gel
para remover o excesso de água sob
a superfície do gel.

Muita água abaixo do gel Use uma quantidade mínima de água
sob o gel e seque a borda do gel
antes de iniciar a operação.

Operação não iniciada Fiação da fonte de alimentação
desconectada

Verifique a fiação e as conexões.

Tampa na posição “ociosa” Pressione a tampa na posição de
“uso", monitore com o rótulo verde
no painel frontal do instrumento.

A bandeja não está fechada Feche a bandeja.

A focalização não terminou no tempo
prescrito

Contato desnivelado entre os
eletrodos e os pavios

Os eletrodos devem estar firmes ao
longo do centro dos pavios.

Eletrodos não limpos Limpe os eletrodos com papel e água
destilada ou deionizada.

Migração irregular das bandas Contato desnivelado entre os
eletrodos e os pavios ou saturação
irregular dos pavios com solução

Os eletrodos devem estar firmes ao
longo do centro de todos os pavios de
eletrodos, e seque os pavios antes da
aplicação no gel.

Resfriamento insuficiente Monitore o desempenho do banho
de água circulante e use +10 - +15
° C como a menor temperatura de
operação.

As amostras fluem juntas Modelo de amostra contaminado Limpe os modelos após cada uso
com água destilada ou deionizada ou
substitua os modelos.

Bolhas de ar presas embaixo do
modelo

Passe o dedo levemente entre os
poços do modelo para remover as
bolhas de ar.
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Problema Causa Ação

Gel não absorvido o suficiente Use a técnica da parábola para
colocar o modelo no gel. Seque o gel
por aproximadamente 10 segundos
antes de colocá-lo na unidade de
eletroforese.

Excesso de condensação durante a
operação

A umidade pode afetar as condições
de operação

Abra a tampa e seque o gel durante a
operação.

Também é possível fazer uma
absorção adicional.

Bandas onduladas e desniveladas Pavios não secos antes da aplicação
no gel

Certifique-se de secar os pavios antes
da aplicação no gel. Siga o tempo de
focalização prescrito nas instruções
do teste.

Muitas amostras aplicadas ao gel Diminua o tamanho da amostra.

Umedecimento irregular dos pavios Descarte os pavios que não
umedecem uniformemente.

Faíscas Gel muito úmido e é necessário secar
o gel.

Assegure-se de que a temperatura do
banho de água circulante e o fluxo
de água estejam corretos. Siga as
instruções de preparação do gel.

Acúmulo de água perto dos pavios Condensação Seque o gel se você vir água
sobre o gel. Execute a operação
sob as condições de laboratório
especificadas.

Secagem do gel perto dos eletrodos Volume incorreto das soluções de
eletrodo

Use a solução de eletrodo
recomendada na concentração
especificada.

Configuração de potência excessiva Verifique a configuração de potência.

Faíscas ao longo da borda de gel na
placa de refrigeração

Excesso de umidade no gel ou sob
placa de refrigeração

Remova o excesso de umidade.

Tiras de eletrodos pendendo nas
extremidades do gel

Corte as tiras de eletrodos antes das
extremidades do gel.

Líquido expelido nas laterais das
tiras de eletrodos devido à
eletroendosmose da água em direção
ao cátodo

Ocasionalmente remova o excesso de
fluido do fluxo com uma secagem
leve.

Condensação dentro da superfície da
tampa

Temperatura de resfriamento muito
baixa

Certifique-se de escolher a
temperatura de resfriamento correta.

Resfriamento insuficiente Verifique o fluxo e a temperatura do
banho de água circulante.

Padrão de banda enviesado Mantenha os modelos centralizados
no gel e seque o gel antes da
operação

As tiras de eletrodos não podem estar
muito úmidas nem muito secas.

Pavios de eletrodos muito curtos; os
pavios são longos o suficiente para
passar de uma ponta a outra.

Os pavios precisam ser posicionados
e cortados de acordo.
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Endereços de contato
Fabricante

Wallac Oy,

P.O. Box 10,

FIN-20101 Turku,

Finlândia

Tel: 358-2-2678111.

Fax: 358-2-2678 357.

Email: info@perkinelmer.com

Site: www.perkinelmer.com

Serviço

Contate o seu representante local PerkinElmer.
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Instruções WEEE para Produtos PerkinElmer

ou 

O rótulo com o símbolo de um cesto de lixo com rodinhas marcado com um X e uma barra retangular indica que o
produto é coberto pela Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) e, portanto, não deve ser
descartado em lixo municipal comum (não seletivo). Qualquer produto marcado com este símbolo deve ser coletado
separadamente, atendendo às diretrizes regulatórias da sua área.

Os objetivos deste programa são preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente, proteger a saúde humana
e usar os recursos naturais de forma prudente e racional. O tratamento específico de WEEE é indispensável para evitar
a dispersão de poluentes no fluxo de material reciclado ou de resíduos. Este tratamento é a maneira mais eficaz de
proteger o meio ambiente do cliente.

Os requisitos dos programas de coleta, reutilização, reciclagem e recuperação de resíduos variam de acordo com a
autoridade reguladora em seu local. Entre em contato com sua entidade responsável local (por exemplo, seu gerente
de laboratório) ou com representantes autorizados para obter mais informações em relação aos regulamentos de
descarte aplicáveis. Entre em contato com a PerkinElmer no site listado abaixo para obter informações específicas
sobre os produtos PerkinElmer.

Site:

www.perkinelmer.com/WEEE

Europa: siga o link fornecido acima para acessar as instruções sobre manuseamento de WEEE (Resíduos de
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos) específicas de diferentes países europeus

Atendimento ao cliente EUA: ligue para 1-800-762-4000

Atendimento ao cliente no resto do mundo: ligue para (+1) 203-925-4602

Produtos de outros fabricantes também podem fazer parte do seu sistema PerkinElmer. Esses fabricantes são
diretamente responsáveis pela coleta e processamento dos seus próprios resíduos nos termos da diretiva REEE.
Contate esses fabricantes diretamente antes de descartar os seus produtos.

Consulte o site da PerkinElmer (acima) para obter o nome e o endereço eletrônico de todos os fabricantes envolvidos.
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Garantia
O instrumento vem com uma garantia limitada (a "Garantia") da Wallac Oy ("Wallac"), uma empresa PerkinElmer. Este
é apenas um resumo da garantia do instrumento e não altera ou modifica os termos da Garantia. Consulte os termos e
as condições, e o contrato de compra ou aluguel para uma descrição completa da Garantia.

Em geral, por um período de doze (12) meses a partir da data de instalação, ou quinze (15) meses a partir da data
de envio (o "Período de Garantia do Instrumento"), prevalecendo o que ocorrer primeiro, a Wallac garante que este
instrumento está livre de defeitos de materiais e mão de obra.

Durante o Período de Garantia do Instrumento, a Wallac fornecerá peças e mão de obra para reparar defeitos de
materiais e mão de obra.

As disposições completas da garantia limitada para este produto estão disponíveis em https://www.perkinelmer.com/
corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.
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