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HURTIGPROTOKOL 
Til analyse af luftprøver 

 
 

 
 
Regneark og videoguides kan findes på www.mycometer.com under Customer Login. 
Kalibrer dit fluorometer før du fortsætter. Vend denne side for instruktioner. 

 

 

Vær meget opmærksom på at holde Fungi og Allergen kemien (Substrat og Aktivator) adskilt! 

1. Sæt Fungi og Allergen prøvefiltrene i stativet. Sørg for at holde styr på, hvilke prøvepar hører sammen. Tag FAI 
kemien ud af køleskabet.  

2. Sæt en Aktivator af matchende type i stativet foran hvert prøvefilter. Sæt en kuvette med Developer forrest i stativet 
for hver prøve. 

3. Fjern lågene fra Aktivatorerne. For hver prøve udtages 1 ml Substrat (samme type som Aktivatoren) fra 
hætteglasset med en steril 1 ml sprøjte og tilsættes til Aktivatoren. Skru låget på og omryst. Fungi og Allergen 
Substraterne er nu aktiveret. 

4. Lad kemien få stuetemperatur, før du fortsætter. Dette tager typisk 20-30 minutter. 

5. Åben regnearket og udfyld ”Air FAI analyse” fanen.  
Indstil stopuret til den beregnede reaktionstid. 

6. Fjern låget fra hvert filter. Filtrene skal altid holdes lodret. Sæt en pipettespids på den lilla 1 ml pipette, og brug den til 
at tilføje 1 ml af det aktiverede Substrat til matchende filter. Brug en ny pipettespids til hvert filter. Fortsæt indtil dette 
er gjort for alle prøver og start da stopuret. Fungi og Allergen reaktionerne er nu startet. Sørg for, at alle filtre er 
dækket af det aktiverede Substrat og sæt forsigtigt lågene tilbage på filtrene. 

7. For at bestemme blindværdien hældes 2 ml Developer i røret med resten af det aktiverede Substrat. Hæld indholdet 
(nu 3 ml) over i kuvetten, og mål værdien i fluorometeret. Noter den målte værdi som blindværdien (BV) for den 
pågældende prøve i ”Air FAI data” fanen. Gør dette for alle prøver. Herefter smides kuvetterne med indhold og de 
tomme rør ud. Sæt en ny kuvette med Developer i stativet for hver prøve.  

8. Så snart stopuret ringer tages lågene af filtrene og 2 ml Developer hældes i hvert filter. Fjern den blå prop fra lågene 
og sæt forsigtigt lågene på filtrene igen. 

9. Tag filtret op og pres låget godt fast. Fyld 10 ml sprøjten* med luft og sæt den i hullet, hvor den blå prop sad. Fjern 
den røde prop fra bunden af filterkassetten og sæt bunden af filtret ned i den tomme kuvette. Pres stille og roligt 
stemplet i sprøjten i bund, hvorved væsken presses ud af filtret og ned i kuvetten. Pres stemplet op og ned 4-5 gange, 
indtil al væsken er ude af filtret. Væsken skal stå 4-5 mm over kanten, når kuvetten står i stativet. Dette gentages for 
alle prøver.  
 
*10 ml sprøjten behøver ikke at være steril og kan genbruges mange gange. 

10. Mål kuvetterne og noter deres værdi som analyseværdi (AV) i ”Air FAI data” fanen. 
Tjek om resultatarket ”Air FAI resultat” indeholder alle oplysninger og værdier. 
Resultatarket er nu klar til at blive printet. 

Mycometer air FAI 

http://www.mycometer.com/
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Kalibrering af fluorometeret 

1. Til kalibrering anvendes en sort kuvette og en kuvette med fluorescens-standard (rødt låg). 
Hæld fluorescens-standarden i kuvetten. 

2. Tænd apparatet (ON). Der skal stå UV og 0 på displayet. 

3. Tryk CAL og tryk derefter ENTER. Indsæt den sorte kuvette og tryk ENTER igen.  

4. Indsæt så kuvetten med fluorescens-standard og tryk ENTER. Displayet siger så ”Calibration completed”, hvorefter der 
trykkes ENTER. Hvis der trykkes for langsomt, så siger displayet ”Abort calibration?”, tryk da pil ned for at beholde 
kalibreringen. 

5. Nu tjekkes kalibreringen ved at trykke READ, mens kuvetten med fluorescens-standard stadig er i apparatet. Den målte 
standard-værdi skal være inden for de kriterier, som kan ses på bagsiden af instrumentet, og skal noteres i det 
relevante Excel analyseark (Fungi, Allergen eller FAI) som ”målt standard værdi”. 


