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Εργαστήριο Μικροσκοπίας. Το µικροσκόπιο 
 
 ΓΕΝΙΚΕΣ  Ο∆ΗΓΙΕΣ  
 
 
 Παρακαλούµε να διαβάσετε µε προσοχή και να εφαρµόσετε µε συνέπεια τις παρακάτω οδηγίες χρήσης του 
µικροσκοπίου σας. Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στην πλήρη γνώση σας για το µικροσκόπιο, προκειµένου να 
επιτύχετε την βέλτιστη λειτουργία του. Το µικροσκόπιο είναι ένα όργανο ακριβείας που θα σας είναι απαραίτητο 
όχι µόνο κατά την διάρκεια των σπουδών σας, αλλά πολύ πιθανόν και στην µετέπειτα επαγγελµατική σας 
σταδιοδροµία. 

 
 
 

 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

1. Χειρίζεστε το µικροσκόπιο πάντοτε µε την προσήκουσα φροντίδα, αποφεύγοντας 
απότοµες και βίαιες κινήσεις ή τυχόν προσκρούσεις. 

 
2. Αποφεύγετε την άµεση έκθεση του µικροσκοπίου στο ηλιακό φως, στην σκόνη και 

στους κραδασµούς. 
 
3. Χρησιµοποιείτε τον δακτύλιο ρύθµισης της τάσης περιστροφής, για να ρυθµίσετε 

την ευκολία ή δυσκολία της περιστροφικής κίνησης των µακροµετρικών κοχλιών. 
 
4. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύµατος τροφοδοσίας του µικροσκοπίου είναι συµβατή 

µε την τάση του ρευµατοδότη. 
 
5. Αποσυνδέστε το µικροσκόπιο από τον ρευµατοδότη, στην περίπτωση που θέλετε 

να αντικαταστήσετε την ασφάλεια. 
 
 
 
 

 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

1. ∆ιατηρείτε τους φακούς πάντοτε καθαρούς. Αφαιρείτε την σκόνη µε spray αέρα ή 
µε καθαρό βουρτσάκι. Καθαρίζετε τους φακούς από το κεδρέλαιο και τα ίχνη των 
δακτυλικών σας αποτυπωµάτων µε ειδικό χαρτί βρεγµένο µε λίγη αλκοόλη ή 
ξυλόλη. (Εάν η ποσότητα των παραπάνω οργανικών διαλυτών είναι µεγάλη, 
υπάρχει κίνδυνος να εµποτισθεί εσωτερικά ο φακός και να προκληθεί αλλοίωση.) 

 
2. Μην χρησιµοποιείτε τους παραπάνω οργανικούς διαλύτες για να καθαρίσετε τις 

υπόλοιπες επιφάνειες του µικροσκοπίου και µάλιστα τις πλαστικές. Στις 
περιπτώσεις αυτές, να χρησιµοποιείτε ουδέτερα µέσα, όπως το απεσταγµένο νερό. 

 
3. Ποτέ µην αποσυναρµολογείτε το µικροσκόπιο για επισκευή. 
 
4. Να επιστρέφετε το µικροσκόπιο στη θέση του αµέσως µετά την χρήση του. Εάν 

αυτό δεν είναι εφικτό, τότε να το σκεπάζετε µε το ειδικό πλαστικό του κάλυµµα. Οι 
αντικειµενικοί και οι προσοφθάλµιοι φακοί, µετά την χρήση τους, είναι προτιµότερο 
να φυλάσσονται σε ξηρό περιβάλλον, όπως οι θήκες µε αφυγραντικά, π.x  silica 
gel. 

 
 

 



Το µικροσκόπιο 
 

 Ο  ΒΑΣΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 
ΤΥΠΟΣ  

CHA-213 Οlympus, Αlphaphot 2 Nikon, Micromaster Fisher. 
 

ΚΟΡΜΟΣ  
Βάση στήριξης 

Πηγή φωτισµού 
 

Βραχίονας µε όλα τα µηχανικά και οπτικά µέρη του µικροσκοπίου. 
Στρεπτή πλάκα αντικειµενικών φακών, συνήθως τετραπλή. 
ΑΠΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
ΟΠΤΙΚΟΣ  ΣΩΛΗΝΑΣ  

∆ιοφθάλµιος οπτικός σωλήνας παρατήρησης, κλίσης 45ο. Αποτελείται από τον 
οπτικό σωλήνα των προσοφθάλµιων και των αντικειµενικών φακών. 

Η παρατήρηση µέσω του διοφθάλµιου οπτικού σωλήνα είναι εργονοµικά 
καταλληλότερη από την αντίστοιχη του µονοφθάλµιου οπτικού σωλήνα. 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ  
Απλή τράπεζα 

Στην απλή τράπεζα τοποθετείται η αντικειµενοφόρος πλάκα, η οποία φέρει 
το παρασκεύασµα, δηλαδή το προς παρατήρηση δείγµα. 
 

Μηχανική τράπεζα 
Η µηχανική τράπεζα είναι προσαρτηµένη στην απλή τράπεζα και διαθέτει 
µικροµετρικό µηχανικό σύστηµα οδήγησης του παρασκευάσµατος µε δεξιό 
ή προαιρετικώς αριστερό οµοαξονικό χειριστήριο. 

 
ΠΥΚΝΩΤΗΣ  

Σύστηµα πυκνωτή τύπου Abbe. 
Στην κάτω επιφάνεια του πυκνωτή είναι προσαρτηµένο το διάφραγµα της 
ίριδας και ακόµη χαµηλότερα το µπλέγαλάζιο φίλτρο ηµερησίου φωτός. Στις 
περισσότερες παρατηρήσεις χρησιµοποιείται συνήθως το µπλέ φίλτρο, ενώ 
το λευκό για µαλακότεροηπιότερο φωτισµό. 

 
ΦΑΚΟΙ  
 Αντικειµενικοί 4x 4x/0.10 WD 25.00 160/  - 

10x 10x/0.25 WD 5.60 160/  - 
40x 40x/0.65 WD 0.60 160/ 0.17 
100x 100x/1.30 WD 0.14 160/ 0.17 

 
 Προσοφθάλµιοι Bi WF 10x/18, Olympus 

CFWE 10x/18, Nikon 
BW 10x/18, Fisher 
 

ΛΟΙΠΑ  ΕΙ∆Η  
Σκίαστρα προσοφθάλµιων 
Κεδρέλαιο 
Κάλυµµα σκόνης βινυλίου 

 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  ΧΑΡ/ΚΑ  
 Πηγή ρεύµατος 220/240V, 50/60 Hz Olympus, Nikon 

120V, 50 Hz Fisher 
 
 Λαµπτήρες Αλογόνου: 6V  10W Olympus και 6V  20W Nikon 

Βολφραµίου: 30W Fisher 
 

 Ασφάλειες 0.3Α Olympus  και  0.4Α  Nikon (220/240 V) 
Οι προδιαγραφές (είδος και τύπος) του λαµπτήρα και της ασφάλειας 
καθορίζονται αυστηρά από την κατασκευάστρια εταιρία. 



Tο µικροσκόπιο 
 
 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
 
 Στις δύο παρακάτω εικόνες φαίνονται τα σηµαντικότερα τµήµατα του µικροσκοπίου. Πολλά από αυτά µπορούν να 
αντικατασταθούν ή να συµπληρωθούν µε διαφορετικά εξαρτήµατα. H ποικιλία των αλλαγών και των συνδυασµών του βασικού 
ή προαιρετικού εξοπλισµού είναι δυνατή ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ερευνητή. 

 
1. Προσοφθάλµιοι φακοί  2. ∆ακτύλιος ρύθµισης διοπτριών προσοφθαλµίου  3. Βιδωτός σφιγκτήρας προσοφθάλµιου  4. Απλή 
τράπεζα  5. Πυκνωτής  6. Μοχλός ανοίγµατος του διαφράγµατος του πυκνωτή  7. Βιδωτός σφιγκτήρας του σωλήνα 
προσοφθάλµιων φακών  8. Μακροµετρικός κοχλίας εστίασης (συνολικής διαδροµής της τράπεζας: 26. 5 mm, µε δυνατότητα 
διαδροµής 37.7 mm ανά στροφή )  9. Μικροµετρικός κοχλίας εστίασης (διαδροµή 0.2 mm ανά στροφή, δυνάµενος να 
περιστραφεί στην συνολική διαδροµή)  10. Βιδωτός σφιγκτήρας πυκνωτή  11. Σχισµές αερισµού. 

 
12. Μηχανική τράπεζα  13. Κοχλίας εστίασης πυκνωτή  14. Κοχλίας µετακίνησης µπρός-πίσω της µηχανικής τράπεζας 
(διαδροµή: 50 mm)  15. Κοχλίας µετακίνησης αριστερά-δεξιά της µηχανικής τράπεζας (διαδροµή: 76 mm)  16. ∆ιακόπτης 
ρεύµατος ή διακόπτης µαζί µε τον ροοστάτη  17. ∆ιοφθάλµιος σωλήνας προσοφθάλµιων φακών  18. Στρεπτή πλάκα 
αντικειµενικών φακών  19. Αντικειµενικός φακός  20. Θήκη φίλτρου ηµερησίου φωτός  21. Μονάδα φακών πεδίου  22. Φίλτρο 
ηµερησίου φωτός  23. Βραχίονας  24.Βάση. 



 
 

Tο µικροσκόπιο 
 
 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ  

 
Το τελευταίο στάδιο της συναρµολόγησης ήταν η σύνδεση του µικροσκοπίου στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
1. Φωτισµός 
 

 

Τώρα, ανοίξτε τον διακόπτη ρεύµατος του µικροσκοπίου σας. Η 
φωτεινότητα µεταβάλλεται στην επιθυµητή ένταση µε την βοήθεια του 
ροοστάτη. Ανάλογα µε τον τύπο του µικροσκοπίου, ο διακόπτης του 
ρεύµατος και ο ροοστάτης (εάν υπάρχει) µπορεί να είναι µαζί (εικ. ), ή 
χωριστά. 
 
Γενικά, όσο αυξάνεται η µεγέθυνση, το άνοιγµα του οπτικού πεδίου 
του αντικειµενικού φακού µειώνεται άρα και η δέσµη του φωτός που 
εισέρχεται σ� αυτόν. Ετσι, απαιτείται  περισσότερη ένταση φωτός. 
Ρυθµίστε αναλόγως. 
 

 
 
 

2. Τοποθέτηση αντικειµενοφόρου πλάκας 
 

 

Πάρτε την αντικειµενοφόρο πλάκα από την ειδική θήκη. 
Ελέγξατε την κατάστασή της (ραγισµένη, ακάθαρτη), 
καθαρίστε και τοποθετήστε την σταθερά στην τράπεζα µε 
την καλυπτρίδα προς τα επάνω. 
Το πάχος της τοµής του δείγµατος κυµαίνεται συνήθως 
από 0.8 mm έως 1.5 mm. Σε ειδικές περιπτώσεις 
απαιτείται ακόµη λεπτότερη τοµή, ως προς το ανώτερο 
τουλάχιστον όριο. 
Με γυµνό µάτι, µετακινήστε το προς παρατήρηση δείγµα 
σας περίπου στο κέντρο του φωτεινού κύκλου που 
αναδύεται από τον υποκείµενο πυκνωτή. 
Εάν θέλετε να δείτε ένα αντικείµενο όρθιο (↑), τοποθετήστε 
το ανάποδα (↓) (γιατί;). 

 
 
 

3. Εστίαση µε τον µικρότερης µεγεθυντικής ισχύος αντικειµενικό φακό  4x  ή 10x 
 

 

Στο σχήµα φαίνεται η κίνηση προς τα επάνω ή κάτω της τράπεζας σε 
σχέση µε την περιστροφή του κοχλία εστίασης. 
Γυρίστε την στρεπτή πλάκα των αντικειµενικών φακών και φέρτε πάνω 
από το παρασκεύασµά σας τον µικρότερης µεγεθυντικής ισχύος 
αντικειµενικό,  συνήθως 4x ή 10x. 
Εστιάστε ευκρινώς, αρχικά µε τον µακροµετρικό κοχλία και στην 
συνέχεια µε τον µικροµετρικό. 
Πετύχετε την καλύτερη δυνατή εικόνα µεταβάλλοντας τις 
παραµέτρους παρατήρησης, όπως την ένταση του φωτός, το ύψος 
του πυκνωτή, και το διάφραγµα. 
Κατά την µετάβαση από αντικειµενικό µικρής µεγεθυντικής ισχύος 
προς φακό µεγαλύτερης ισχύος, τοποθετείτε το ακριβές αντικείµενο 
παρατήρησης πάντοτε στο κέντρο του φωτεινού οπτικού σας πεδίου. 

 
 



Για την µετάβαση στις µεγαλύτερες µεγεθύνσεις χρησιµοποιείτε διαδοχικά τους φακούς 
10x, 20x, 40x, 100x. 
 

Ολοι οι αντικειµενικοί φακοί είναι ισοεστιακοί. ∆ηλαδή, εφ΄ όσον έχετε ήδη εστιάσει µε 
την βοήθεια ενός φακού, στις επόµενες µεγεθύνσεις η εστίαση γίνεται µε µικρή 
περιστροφή µόνο του µικροµετρικού κοχλία. 
Μεταβάλλετε εκ νέου τις παραµέτρους παρατήρησης σε κάθε διαφορετική µεγέθυνση. 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Οι παρατηρήσεις στο µικροσκόπιο και στερεοσκόπιο αρχίζουν πάντοτε από την 
µικρότερη µεγέθυνση.  Αυξάνετε σταδιακά την µεγέθυνση, ανάλογα µε τις 
ανάγκες παρατήρησης. 

 
Πλεονεκτήµατα: 
1. Εύκολη και γρήγορη εστίαση 

Αποφεύγετε την άσκοπη περιπλάνησή σας και την τυχαία αναζήτηση του 
αντικειµένου σας, επειδή το εύρος του οπτικού σας πεδίου είναι πολύ 
µεγαλύτερο στην µικρή µεγέθυνση. Οσο αυξάνεται την µεγέθυνση αυτό 
µειώνεται. 
 

2. Ευκρίνεια εικόνας 
Στις µικρότερες µεγεθύνσεις έχετε µεγαλύτερο βάθος πεδίου, άρα ευκρίνεια 
εικόνας σε µεγαλύτερο πάχος του δείγµατος. 

 
3. Αποφυγή βλάβης 

Κατά την µετάβαση σε µεγαλύτερες µεγεθύνσεις, η τράπεζα ανυψώνεται και η 
απόσταση εργασίας µειώνεται. Παρακαλούµε να ακολουθήσετε τις παραπάνω 
οδηγίες, για να αποφύγετε την βίαιη πρόσκρουση του αντικειµενικού φακού 
στην αντικειµενοφόρο, που θα είχε ως αποτέλεσµα την καταστροφή του 
δείγµατος και την πρόκληση ζηµιών στην επιφάνεια του φακού. 

 
 

 
4. Ρύθµιση της ∆ιακορικής απόστασης 
 

 

Συγχωνέψτε σε µία µοναδική εικόνα την αριστερή και 
δεξιά εικόνα των µατιών σας, µετακινώντας τους 
προσοφθάλµιους φακούς µέσα ή έξω. 
 
Εάν φοράτε γυαλιά αφαιρέστε τα σκίαστρα των 
προσοφθάλµιων. 
 
Εάν υπάρχουν και άλλοι χρήστες του ιδίου 
µικροσκοπίου, µπορείτε να σηµειώσετε την προσωπική 
τιµή της διακορικής σας απόστασης. Η απόσταση 
αναγράφεται στην προσαρτηµένη κλίµακα µεταξύ των 
προσοφθάλµιων φακών και κυµαίνεται από  48; mm 
έως 75; mm. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται την 
επαναλαµβανόµενη ρύθµιση σε κάθε νέα χρήση. 

 
 
 

5. ∆ιοπτρική; ρύθµιση του προσοφθάλµιου φακού 
 

 

Α. Παρατηρήστε µε το δεξιό σας µάτι µέσα από τον δεξιό 
προσοφθάλµιο φακό και εστιάστε µε την βοήθεια του µακροµετρικού 
συνήθως κοχλία εστίασης. 
Παρατηρήστε µε το αριστερό σας µάτι µέσα από τον αριστερό 
προσοφθάλµιο φακό και εστιάστε µε τον διοπτρικό; δακτύλιο. 
Οταν και οι δύο προσοφθάλµιοι φακοί διαθέτουν διοπτρικό; δακτύλιο, 
τότε η εστίαση µπορεί να γίνει ανεξάρτητα στον κάθε φακό χωρίς 
απαραίτητα την βοήθεια των κοχλιών εστίασης. 
 



 
 Β. Φέρτε τον αντικειµενικό φακό 40x πάνω από το παρασκεύασµά 

σας, περιστρέφοντας την στρεπτή πλάκα των αντικειµενικών φακών. 
Εστιάστε το προς παρατήρηση αντικείµενό σας, χρησιµοποιώντας 
τους κοχλίες εστίασης. 
Στη συνέχεια, φέρτε σε θέση παρατήρησης τους αντικειµενικούς 
φακούς 4x ή 10x. Χωρίς την βοήθεια του µικροµετρικού ή του 
µακροµετρικού κοχλία, ρυθµίστε περιστρέφοντας τους διοπτρικούς; 
δακτυλίους των προσοφθάλµιων φακών, ώστε να αποκτήσετε 
ευκρινές είδωλο στο κάθε σας µάτι ανεξάρτητα. 
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία δύο φορές για να ρυθµίσετε 
τέλεια την διοπτρική; απόσταση. 
Η παραπάνω ρύθµιση διορθώνει το µήκος του οπτικού σωλήνα 
παρατήρησης του µικροσκοπίου, επειδή αποκαθιστά την διαφορά της 
διοπτρικής; απόστασης µεταξύ του αριστερού και δεξιού µατιού του 
χρήστη. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να έχει όλα τα πλεονεκτήµατα 
των υψηλής ποιότητας αντικειµενικών, συµπεριλαµβανοµένης της 
ισοεστιακότητάς τους. 
 

 
 

6. Κεντράρισµα του διαφράγµατος πεδίου  
[Για την Μονάδα φακών πεδίου µε ∆ιάφραγµα πεδίου] 

 1. Κλείστε το διάφραγµα πεδίου στο µικρότερο άνοιγµα. 
2. Εστιάστε την εικόνα του ∆ιαφράγµατος πεδίου στην επιφάνεια του 

παρασκευάσµατος µετακινώντας τον πυκνωτή πάνω ή κάτω.  
Επικεντρώστε την εικόνα του ∆ιαφράγµατος πεδίου στο οπτικό σας πεδίο µε 
την βοήθεια των δύο κοχλιών καντραρίσµατος. 
 
Τοποθετήστε στον οπτικό άξονα τον αντικειµενικό φακό 40x. Ρυθµίστε την 
εικόνα του διαφράγµατος πεδίου, στο ίδιο µεγέθος µε το οπτικό πεδίο. Εάν δεν 
είναι επικεντρωµένο, χρησιµοποιήστε και πάλι τους κοχλίες επικέντρωσης. 

 
 

7. Επιλογή αντικειµενικού φακού 
 

 

Μετακινήστε την στρεπτή πλάκα των αντικειµενικών φακών στην 
επιθυµητή µεγέθυνση, αφού βεβαιωθείτε ότι ο φακός βρίσκεται στην 
σωστή του θέση (ακούγεται ελαφρώς «κλίκ»). 
Ενα από τα συνήθη οπτικά προβλήµατα είναι να εµφανίζεται σκοτεινό 
ένα τµήµα του οπτικού πεδίου. Η συνήθης αιτία είναι η εκτός οπτικού 
άξονα θέση του αντικειµενικού φακού. 
 

 
 

 
8. Ρύθµιση Ανοίγµατος του διαφράγµατος (ίριδα)  

 

 

Tο διάφραγµα αυτό είναι προσαρτηµένο στον πυκνωτή και 
σχεδιάστηκε για την ρύθµιση του Αριθµητικού Ανοίγµατός του και όχι 
για την λαµπρότητα του φωτισµού. Το άνοιγµα του διαφράγµατος 
µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε να ταιριάζει µε το Αριθµητικό άνοιγµα 
του εκάστοτε χρησιµοποιούµενου αντικειµενικού φακού, µε σκοπό την 
βέλτιστη απόδοση του αντικειµενικού, όπως το βάθος πεδίου, η 
αντίθεση και η διακριτική ικανότητα. 
 
 

 
 
 
 



 

Παρόλαυτα, επειδή τα µικροσκοπικά παρασκευάσµατα έχουν γενικώς 
µικρή οπτική αντίθεση (φωτός και σκιάς), η εικόνα τους στερείται 
επαρκούς αντίθεσης εάν ο αντικειµενικός χρησιµοποιείται µε ολόκληρο 
το αριθµητικό του άνοιγµα. Ως εκ τούτου, είναι συχνά προτιµότερο το 
άνοιγµα του διαφράγµατος να κλείνει κατά τι λιγότερο του Αριθµητικού 
ανοίγµατος του αντικειµενικού, περίπου 70-80 %. Για να 
παρατηρήσετε την εικόνα του διαφράγµατος, αφαιρέστε τους 
προσοφθάλµιους φακούς και κοιτάξτε µέσα από τον  ανοιχτό οπτικό 
σωλήνα την έξοδο της κόρης του αντικειµενικού. 
 
 

 
 
 
 

9. Παρατήρηση µε ελαιοκατάδυση 
 

 

Η παρατήρηση µε τον αντικειµενικό φακό 100x είναι δυνατή µε την 
χρησιµοποίηση ελαίου κατάδυσης (κεδρέλαιου) µεταξύ της άκρης του 
φακού και της καλυπτρίδας. Εάν σχηµατιστούν φυσαλίδες αέρα στο 
εσωτερικό της σταγόνας του ελαίου, η εικόνα δεν θα είναι καλή. Για 
να αποµακρύνετε τις φυσαλίδες αέρα, µετακινήστε µερικές φορές την 
στρεπτή πλάκα των αντικειµενικών ή προσθέστε µία άλλη σταγόνα 
κεδρελαίου. 
 
Ακόµη  καλύτερη εικόνα επιτυγχάνεται εάν τοποθετηθεί µία σταγόνα 
κεδρελαίου στον πυκνωτή και τον φέρει σε επαφή µε την κάτω 
επιφάνεια της αντικειµενοφόρου. 
 
 

 
 
 

Για την καλύτερη διευκόλυνση και την ταχύτερη παρατήρησή σας µε ελαιοκατάδυση, 
σας προτείνουµε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα µε την σειρά που 
περιγράφονται: 
 

1. Εστιάστε αρχικά το παρασκεύασµά σας µε τον αντικειµενικό 40x. 
2. Φέρτε στο κέντρο του οπτικού σας πεδίου το ακριβές σηµείο που θέλετε να 

παρατηρήσετε. 
3. Κατεβάστε την τράπεζα στην χαµηλότερη θέση της. 
4. Περιστρέψτε την στρεπτή πλάκα σε θέση που να ανοίγει ο χώρος πάνω από την 

αντικειµενοφόρο, συνήθως µεταξύ αντικειµενικών 4x και 10x. 
5. Προσθέστε µία σταγόνα κεδρελαίου πάνω στο δείγµα σας. 
6. Φέρτε στον οπτικό άξονα τον αντικειµενικό 100x. 
7. Με γυµνό µάτι, ανεβάζετε αργά την τράπεζα µε την βοήθεια του µακροµετρικού 

κοχλία, µέχρι το µέτωπο του φακού να έρθει σε επαφή µε την σταγόνα 
κεδρελαίου (κατάδυση). 

8. Στην συνέχεια, παρατηρώντας µέσα από τους προσοφθάλµιους, ανεβάζετε 
υψηλότερα την τράπεζα αλλά µε τον µικροµετρικό κοχλία µέχρι τέλειας εστίασης. 
(Οταν αποκτήσετε την ανάλογη εµπειρία, µπορείτε να παραλείπετε τα βήµατα 3 και 7) 

 
 

Μετά την ολοκλήρωση της παρατήρησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει απόλυτα τον 
φακό και κάθε άλλο αντικείµενο που καλύφθηκε από το κεδρέλαιο: 

 
α. Τους µολυσµένους φακούς, 100x  ( ή 40x, που από λάθος, πιθανόν να µολύνατε ). 
β. Τις αντικειµενοφόρους πλάκες. 
γ. Πιθανά σηµεία του µικροσκοπίου (π.x  τράπεζα)  ή της θέσης εργασίας σας. 
 
Χρησιµοποιήστε αρχικά το ειδικό χαρτί φακών, εµποτισµένο µε λίγη ξυλόλη (ή 
αλκοόλη ή διάλυµα αλκοόλης-ξυλόλης σε αναλογία 7:1), και στη συνέχεια 
αποµακρύνετε τα τελευταία ίχνη κεδρελαίου µε στεγνό και καθαρό χαρτί φακών. Άλλα 
είδη χάρτου µπορεί να προξενήσουν γρατζουνιές στο γυαλί των φακών. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Αν αφήσετε να στεγνώσει το κεδρέλαιο θα καταστραφεί ο φακός και η αντικειµενοφόρος 

πλάκα. 


