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I. Tujuan:  
Dokumen berikut menjelaskan prosedur operasi dari Ultrasonic Bath (Powersonic 405). 

II. Fungsi 
Instrumen ini digunakan untuk preparasi sampel di laboratorium. Aplikasi ini biasa meliputi 
homogenisasi yang handal, emulsi, dispersi, ekstraksi, degassing, dan reaksi perawatan. 
 

III. Tanggung jawab 
1. Penanggung-jawab instrumen ini wajib melatih setiap mahasiswa atau pengguna lain yang 

akan menggunakannya saat pertama kali.  
2. Hanya pengguna yang telah dilatih yang boleh menggunakan instrumen ini secara mandiri.  
3. Pengguna wajib membaca dan mengikuti prosedur yang tertulis dalam SOP ini. Jika terjadi 

permasalahan terkait instrumen, yang mengakibatkan instrumen ini tidak berfungsi sebagai 
mana mestinya, pengguna wajib melaporkan ke penanggung jawab instrument ini. 

4. Pengguna wajib merujuk ke buku manual instrument ini untuk mendapatkan informasi lebih 
detilnya.  

IV. Referensi 
1. User manual book Powersonic 405. 

V. Hal-hal penting yang harus diperhatikan:  
1. Larutan harus tercelup semua dalam air. 
2. Isi air dalam bak ultrasonic minimal setengah dari bak. 
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VI. Konfigurasi, definisi dan simbol 

 
(1) : Display  
(2) : Tombol ON/OFF 
(3) : Tombol Mode 
(4) : Tombol Up 
(5) : TOmbol Down 
(6) : Tombol Clear 
(7) : Tombol play/stop 
 
 

VII. Prosedur pengoperasian  
1. Untuk menghidupkan tekan tombol 2. 
2. Memilih mode sonikasi sesuai level yang diinginkan dengan tombol 4 untuk menaikkan dan 

5 untuk menurunkan. 
3. Tekan tombol 3 untuk set time yang diinginkan dengan tombol 4 untuk menaikkan dan 5 

untuk menurunkan. 
4. Tekan tombol 3 lagi untuk set suhu air yang diinginkan dengan tombol 4 untuk menaikkan 

dan tekan tombol 5 untuk menurunkan. 
5. Setelah sesuai tekan tombol 7. 
6. Untuk mematikan tekan tombol 2 
7. Buang air dengan membuka kran dan simpan kembali ditempat yang sudah ditentukan. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 7 


