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Thông tin chung
Nội dung của tài liệu được dựa trên phần mềm Hệ thống VITEK® 2 bản 9.02 hoặc cao
hơn.
Vui lòng loại bỏ tất cả các bản sao trước đây của tài liệu này nếu có liên quan.
Tài liệu này có thể chứa thông tin hoặc tài liệu tham khảo liên quan Thiết bịn một số sản
phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ bioMérieux không có sẵn ở quốc gia phát hành; điều này
không có nghĩa là bioMérieux dự định tiếp thị những sản phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ như
vậy ở quốc gia đó.
Để yêu cầu bản sao của các ấn phẩm hoặc cho bất kỳ yêu cầu / hỗ trợ kỹ thuật nào, liên hệ với
bioMérieux hoặc nhà phân phối bản địa (thông tin liên hệ có sẵn trên www.biomerieux.com).
QUAN TRỌNG: VITEK® DENSICHEK® là một thiết bị mới và bản hướng dẫn sử dụng này không đề
cập Thiết bịn các mẫu thiết bị trước đây như DENSICHEK® Plus.

Ghi chú: Các màn hình và số liệu hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa và không được hiểu là sự
thể hiện thực tế của dữ liệu, kết quả hoặc thiết bị.
Màn hình và thiết bị không hiển thị theo tỷ lệ.
QUAN TRỌNG: Vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng hệ thống.
Giới hạn bảo hành
bioMérieux đảm bảo hiệu suất của sản phẩm cho mục đích sử dụng đã đưa ra với điều kiện là
tất cả các quy trình sử dụng, lưu trữ và xử lý, thời hạn sử dụng (khi áp dụng) và các biện pháp
phòng ngừa được tuân thủ nghiêm ngặt như được nêu chi tiết trong hướng dẫn sử dụng (IFU).
Trừ khi được quy định rõ ràng ở trên, bioMérieux từ chối tất cả các hình thức bảo hành, bao
gồm các bảo đảm về tính thương mại và sự phù hợp đối với một mục đích hoặc sử dụng cụ
thể, và từ chối mọi trách nhiệm, cho dù sử dụng trực tiếp, gián tiếp hay hậu quả, cho bất kỳ
việc sử dụng thuốc thử, phần mềm, dụng cụ nào và chất thải ("Hệ thống") khác ngoài quy
định trong IFU.
Khách hàng công nhận và đồng ý rằng việc sử dụng Hệ thống để kiểm tra các loại mẫu hoặc
cho các chỉ định khác với các loại mẫu, chỉ định được mô tả trong IFU chỉ được thực hiện
với nguy cơ của riêng Khách hàng. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng đó là trách nhiệm
duy nhất và độc quyền của Khách hàng để xác thực Hệ thống cho bất kỳ mục đích sử dụng
nào và để xác định xem Hệ thống có phù hợp với mục đích sử dụng đó hay không. Việc thực
hiện bất kỳ nghiên cứu xác nhận nào và việc sử dụng Hệ thống dựa trên các nghiên cứu xác
thực của Khách hàng sẽ là rủi ro và trách nhiệm của riêng Khách hàng.
Chi tiết bảo hành sản phẩm có thể được lấy từ bioMérieux hoặc nhà phân phối bản địa
(thông tin liên hệ có sẵn trên www.biomerieux.com).
Sở hữu trí tuệ
BIOMERIEUX, logo BIOMERIEUX và VITEK được sử dụng, đang xử lý và/hoặc các
nhãn hiệu đã đăng ký thuộc bioMérieux hoặc một trong các công ty con hoặc công ty
trực thuộc.

Bất kỳ tên hoặc nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.
© 2017 bioMérieux, Inc. Tất cả các quyền được bảo lưu
Tuyên bố tuân thủ
Tuân thủ FCC (Mục 15.19(a)(3))
CHÚ Ý: Thay đổi hoặc sửa đổi không được phê duyệt rõ ràng có thể làm mất quyền sử dụng
thiết bị. Thiết bị này tuân thủ theo MỤc 15 của Quy tắc của FCC. Theo hai điều kiện sau:
1.
2.

Thiết bị này không được gây ra các nhiễu có hại, và
Người dùng thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ sóng điện từ gây nhiễu nào nhận
được, kể cả các tác động gây ra các hoạt động không mong muốn cho thiết bị.

Theo Mục 2.925 (f) của FCC, một radio với FCC ID: 2AQJ2-VTK01 và T9JRN4020 được
xem như một một chức năng hoạt động của sản phẩm này.
Tuân thủ quy định Công nghiệp Canada (Industry Canada - IC)
Thiết bị này tuân thủ (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Bộ công nghiệp Canada.
Hoạt động phải tuân theo hai điều kiện sau:
1.
2.

Thiết bị này không được gây ra nhiễu, và
Người dùng thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ sóng điện từ gây nhiễu nào nhận
được, kể cả các tác động gây ra các hoạt động không mong muốn cho thiết bị.

Tuân thủ quy định Công nghiệp Canada (Industry Canada - IC)
Thiết bị này tuân thủ (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Bộ công nghiệp Canada.
Hoạt động phải tuân theo hai điều kiện sau:
1. Thiết bị này không được gây ra nhiễu, và
2. Người dùng thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ sóng điện từ gây nhiễu nào nhận
được, kể cả các tác động gây ra các hoạt động không mong muốn cho thiết bị.
Xác định FCC và IC
Các mục sau áp dụng cho Pod và các bộ phận Thiết bị :
Chứa FCC ID: T9JRN4020
• Chứa IC: 6514A-RN4020
•

Các mục sau cũng áp dụng cho Pod:
FCC ID: 2AQJ2-VTK01
• IC: 24083-VTK01
•

Giới thiệu Hệ thống

1

Mục đích sử dụng và mục đích người dùng
Thiết bị VITEK® DENSICHEK® đo mật độ quang của huyền phù vi sinh vật trong nước muối
0,45-0,50%.
Liên kết liên
quan

Graphical User Interface
Display Base Screen
FLEXprep Software Interface
Screen

Mục đích sử dụng
Thiết bị VITEK DENSICHEK là một phụ kiện sử dụng với Hệ thống VITEK 2 để đo mật độ
quang của huyền phù vi sinh vật. Công cụ này cung cấp các giá trị tính theo đơn vị
McFarland, tỷ lệ thuận với nồng độ vi sinh vật. VITEK DENSICHEK được thiết kế để sử
dụng với các ống polystyrene, và có phạm vi đọc từ 0,00 Thiết bịn 4,00 McFarland. VITEK
DENSICHEK có các ứng dụng như một thiết bị y tế chẩn đoán in vitro hoặc trong môi trường
công nghiệp.
Mục đích người dùng và Môi trường
Thiết bị VITEK DENSICHEK được thiết kế chuyên dụng để được sử dụng bởi các chuyên
gia y tế trong phòng thí nghiệm (ví dụ: Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Vi sinh) trong lâm
sàng hoặc công nghiệp. VITEK® DENSICHEK có thể được sử dụng để chuẩn bị huyền phù
cho thử nghiệm với hệ thống ID / AST tự động VITEK 2. Mặc dù phạm vi có thể đọc từ 0,00
Thiết bịn 4,00 McFarland, nhưng phạm vi McFarland chấp nhận được khác nhau đối với các
loại thẻ cụ thể. Tham khảo phần Giao diện người dùng để biết thêm thông tin.
VITEK DENSICHEK® hoạt động trong cùng môi trường được xác định như Hệ thống
VITEK 2.
Thiết bị được thiết kế cho người dùng và môi trường được chỉ định sau::
Thiết bị có thể được sử dụng trong bệnh viện lớn, vừa và nhỏ và trong các phòng
thí nghiệm tư nhân hoặc công nghiệp để xử lý hàng ngày từ một vài Thiết bịn vài
trăm mẫu vật.
• Thiết bị có thể giúp người dùng tạo ra một huyền phú kiểm tra tiêu chuẩn..
• Thiết bị có thể được sử dụng theo mục đích người dùng mà không có nguy cơ bị sốc hoặc chấn thương
trong quá trình sử dụng.
• Thiết bị có thể được sử dụng như một thiết bị cầm tay trên bàn chuẩn bị mẫu.
• Thiết bị có thể được sử dụng trong tủ an toàn sinh học, nếu được yêu cầu bởi quy
trình vận hành tiêu chuẩn tại phòng thí nghiệm của khách hàng.
Lợi ích và hạn chế sử dụng
•

Những lợi ích và hạn chế sử dụng của thiết bị VITEK® DENSICHEK® bao gồm những điều sau :
Công cụ này cung cấp các hệ thống đọc kỹ thuật số chính xác được báo cáo trong các đơn
vị McFarland (tức là, ước tính số lượng sinh vật trong huyền phù bằng cách đo độ đục của
chất lỏng)..
• Thiết bị hoạt động với các ống nghiệm polystyrene 12 mm x 75 mm sạch, không
•

màu, không bị trầy xước..
• Thiết bị không dành cho ống nghiệm thủy tinh.
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Warning and Safety Messages

Introduction to the System

Pod có thời lượng pin tối thiểu bốn giờ liên tục trước khi phải sạc lại.
Tài liệu tham khảo McFarland cung cấp cách kiểm tra hiệu suất của thiết bị.
• Thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ Tiết kiệm năng lượng khi ống nghiệm không
được đưa vào Pod sau khoảng thời gian được quy định trong cấu hình..
• Pod và phần Thiết bị có thể được vệ sinh và khử khuẩn.
• Thiết bị này không dành cho các ống nghiệm có các vết xước trong khu vực đường
dẫn quang học của Pod.
• Thiết bị Thiết bị có thể kết nối với máy tính của Hệ thống VITEK® 2 để truyền thông tin
qua USB nếu người dùng có phần mềm tương thích..
• Thiết bị tương thích với thẻ VITEK® 2 ID / AST và nên được sử dụng để đảm bảo huyền
phù nằm trong phạm vi chấp nhận được. Hyền phù nằm ngoài phạm vi thích hợp có thể
làm giảm hiệu suất thẻ.
Ghi chú: Mọi thông tin liên quan Thiết bịn máy tính của Hệ thống VITEK® 2 đều bị giới hạn sử
dụng với phần mềm VITEK® 2 Systems tương thích với VITEK® DENSICHEK® (ví dụ:
phần mềm 9.02 trở lên). Nếu phần mềm này không có sẵn cho người dùng, thì thông tin
này không được áp dụng.
•
•

Hình 1: Khu vực đường dẫn quang

1.
2.

Không đường vân, vết trầy xước hoặc không hoàn hảo được cho phép trong khu vực đường dẫn
quang này
Đáy ống nghiệm

Hình 2: Vùng an toàn quang học ống nghiệm

1.

Vùng an toàn quang học - Nhãn và dấu được dán ở đây

Cảnh báo và thông điệp an toàn
Tài liệu người dùng sử dụng một số loại thông điệp để lưu ý người sử dụng về
thông tin quan trọng. Thông tin quan trọng được dán nhãn trong văn bản và được
xác định bằng các ký hiệu.
048641-01
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Statement Types

Introduction to the System

Các loại thông điệp
Các loại thông điệp là Cảnh báo, Thận trọng, Quan trọng, và Ghi chú. Các ví dụ sau định
nghĩa từng loại thông điệp. Ký hiệu Thận trọng chung được sử dụng trong các ví dụ này,
nhưng các Ký hiệu khác (xem Ký hiệu tiêu chuẩn) có thể được sử dụng thay thế.
Các thông điệp Cảnh báo trong tài liệu này thường đề cập Thiết bịn:

CẢNH BÁO
Một thông điệp Cảnh báo lưu ý người sử dụng về khả năng bị thương, tử
vong hoặc các phản ứng có hại nghiêm trọng khác liên quan Thiết bịn việc
sử dụng hoặc sử dụng sai thiết bị.

THẬN TRỌNG: Một thông điệp Thận trọng lưu ý người sử dụng về khả
năng xảy ra sự cố với thiết bị liên quan Thiết bịn việc sử dụng hoặc sử dụng
sai mục đích. Những vấn đề bao gồm trục trặc thiết bị, lỗi thiết bị, hư hỏng
thiết bị hoặc hư hỏng bộ phận khác. Trong trường hợp áp dụng, một thông
điệp Thận trọng có thể bao gồm một biện pháp phòng ngừa nên được thực
hiện để tránh nguy hiểm.

QUAN TRỌNG: Một thông điệp Quan trọng liên quan Thiết bịn nội dung được trình bày trong tài liệu
người sử dụng. Nó được sử dụng để củng cố sự hiểu biết của người sử dụng về thông
tin được chọn.

Ghi chú: Một thông điệp Ghi chú cung cấp thông tin bổ sung vè một chủ đề.
Thông báo chung

Phần này cung cấp các thông điệp quan trọng áp dụng cho tất cả các sản phẩm. Thiết bị
đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn nêu trong giấy chứng nhận đi kèm.

CẢNH BÁO
Thiết bị được thiết kế cho các hoạt động chyên dụng.
Nhân viên phòng thí nghiệm phải có trình độ và tuân thủ các nguyên tắc thực
hành phòng thí nghiệm tốt.
Tất cả các tài liệu dành cho người sử dụng được cung cấp phải được đọc
trước khi sử dụng thiết bị.
Trong mọi trường hợp, người sử dụng nên tháo rời thiết bị do nguy cơ tiếp
xúc với các bộ phận nguy hiểm, bao gồm các bộ phận có thể gây nhiễm trùng
hoặc kết nối với nguồn điện.
Không làm tắc nghẽn các thiết bị và khẩu độ thông gió phần cứng, và để lại đủ
khoảng trống xung quanh thiết bị để lưu thông không khí.
Tất cả các vật liệu sinh học cần được coi là có khả năng truyền nhiễm. Dụng
cụ bảo hộ cá nhân phù hợp là cần thiết khi xử lý các chất hóa học hoặc sinh
học.
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CẢNH BÁO
Tương thích điện từ (EMC):

Loại EMC của thiết bị được ghi trên giấy Chứng nhận kèm theo.
Nếu thiết bị là sản phẩm loại B, nó có thể gây nhiễu sóng vô tuyến ở môi
trường trong nhà, trong trường hợp đó, người sử dụng sẽ được yêu cầu tự
khắc phục nhiễu.
Không sử dụng thiết bị này gần các nguồn bức xạ điện từ mạnh (ví dụ, các
nguồn điện vô tuyến không được bảo vệ), có thể gây trở ngại cho hoạt động
của thiết bị.
Nên đánh giá môi trường điện từ trước khi khởi động thiết bị.

CẢNH BÁO
Để tránh vi-rút máy tính hoặc hoạt động bất thường của thiết bị, không bao
giờ tải xuống bất kỳ phần mềm nào ngoài các phần mềm được đảm bảo bảo vệ
bởi mạng internet và các phần mềm được cung cấp hoặc khuyến nghị bởi
bioMérieux.
Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật mạng internet của mình và đảm bảo
sự bảo vệ này phù hợp và được duy trì. Cần sử dụng tất cả các phương tiện
thích hợp (bao gồm phần mềm chống vi-rút, bản vá bảo mật, tường lửa) để
bảo vệ mạng của bạn khỏi sự xâm nhập của vi-rút, sử dụng trái phép, thay
đổi, thao tác và tiết lộ..
Trong nỗ lực giảm nguy cơ phát tán virus sang thiết bị bioMérieux, khuyến
nghị chỉ các USB được cung cấp bởi bioMérieux mới được sử dụng với thiết bị
bioMérieux. Không nên sử dụng USB cá nhân. Để tránh virus máy tính và
khả năng mất chức năng và / hoặc kết quả, hãy thận trọng khi chuyển các
USB giữa các máy tính. Không sử dụng các USB dành cho thiết bị bioMérieux
với các máy tính khác mà không cài đặt và kích hoạt phần mềm chống vi-rút
hiện hành.
Tất cả phương tiện ngoại vi máy tính (CD, DVD, USB) được cung cấp cùng với
thiết bị này phải được lưu trữ và bảo quản ở một vị trí phù hợp.
Chỉ sửa đổi các tham số cấu hình phần mềm mà bạn được phép sửa đổi và
được mô tả trong tài liệu người sử dụng.

048641-01

1-4

VITEK® DENSICHEK

General Statements

Introduction to the System

CẢNH BÁO
Khử nhiễm thiết bị vào cuối vòng đời của nó:
Các hướng dẫn sau đây phải được tuân thủ bởi tất cả người dùng ở các quốc gia
nơi luật pháp địa phương áp dụng việc xử lý và tái chế thiết bị vào cuối vòng đời
của nó.
Theo nguyên tắc chung, và như một biện pháp phòng ngừa, bất kỳ bộ phận nào
của thiết bị (bao gồm cả cụm lắp ráp phụ, linh kiện và vật liệu) được xem là có
khả năng lây nhiễm, phải được khử nhiễm, bất cứ khi nào có thể, hoặc loại bỏ
nếu không thể khử nhiễm hoặc có nguy cơ.
Bất kỳ phần nào được coi là có khả năng lây nhiễm, không được khử nhiễm,
phải được loại bỏ khỏi thiết bị trước khi theo các kênh thông thường để loại bỏ
các sản phẩm truyền nhiễm, theo quy định sở tại.
Các hướng dẫn khử nhiễm trong tài liệu dành cho người sử dụng tương ứng
với các bộ phận của thiết bị có khả năng lây nhiễm theo mục đích sử dụng của
chúng. Các hoạt động này phải được thực hiện trước khi thiết bị được chuyển
giao cho bên thứ ba.
Tuy nhiên, bioMérieux không loại trừ rằng các bộ phận khác của thiết bị
không bị ô nhiễm trong các trường hợp khác, đặc biệt là do sự cố tràn các chất
truyền nhiễm. Trong trường hợp này, người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm
khử trùng các bộ phận này hoặc loại bỏ chúng trước khi chúng tuân theo các
kênh thông thường để loại bỏ các sản phẩm truyền nhiễm.

CẢNH BÁO
Thông điệp này chỉ áp dụng cho các nước châu Âu liên quan Thiết bịn chất thải điện và
thiết bị điện tử theo Chỉ thị Châu Âu:
Người sử dụng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần tái sử dụng, tái
chế và các hình thức thu hồi khác của chất thải điện và thiết bị điện tử. Phân loại chất
thải này làm giảm đáng kể các tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe
con người do sự hiện diện của các chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử.
Vào cuối vòng đời của sản phẩm này, không loại bỏ sản phẩm dưới dạng rác thải đô
thị chưa được phân loại, ngay cả khi đã khử nhiễm. Điều bắt buộc là phải liên hệ với
bioMérieux để đảm bảo xử lý thích hợp.

CẢNH BÁO
Các kết nối điện hoặc kết nối khác chỉ nên được thực hiện bằng cách sử
dụng các phụ kiện đi kèm với thiết bị.

QUAN TRỌNG: Điều quan trọng là phải tuân theo tất cả các giới hạn sử dụng, đặc biệt liên quan
Thiết bịn nhiệt độ, lưu trữ, cài đặt và điện áp, được chỉ định trên nhãn sản phẩm
hoặc trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.
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QUAN TRỌNG: Độ chính xác của kết quả thu được bằng thiết bị này phụ thuộc vào các hoạt động
bảo trì được mô tả trong tài liệu dành cho người sử dụng (bảo trì bởi người sử dụng và
/ hoặc bảo trì phòng ngừa định kỳ được thực hiện bởi bioMérieux).

QUAN TRỌNG: Người sử dụng cần lưu ý rằng nếu các hoạt động bảo trì không được thực hiện, chỉ
được thực hiện một phần hoặc không được thực hiện như được mô tả trong tài liệu
hướng dẫn, bioMérieux không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả kiểm tra sai nào
thu được.

QUAN TRỌNG: Nên giữ nguyên vật liệu đóng gói ban đầu trong trường hợp thiết bị cần phải di
chuyển. Bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do vận chuyển thiết bị mà không có
thùng chứa đầy đủ sẽ không được bảo hành.

CẢNH BÁO
Sử dụng các thiết bị khác, bao gồm cả những thiết bị tuân thủ các quy định
phát sóng CISPR, có thể ảnh hưởng tới hiệu suất của thiết bị.

Ký hiệu chuẩn

Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn
của Hoa Kỳ và Canada được
chứng nhận bởi CSA

CE-Đánh dấu phù hợp

Tuân thủ Quy định RoHS của
Trung Quốc (Tiêu chuẩn Trung
Quốc SJ/ T11364)

UL Listed theo tiêu chuẩn an toàn
của Hoa Kỳ và Canada

Thiết bị y tế chẩn đoán In vitro

Mã Lô

Authorized Representative in the
European Community

Số Danh mục
Tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Số Seri
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Sử dụng theo ngày

Nhà sản xuất

Ngày sản xuất

Lối đi lên

Không xếp chồng

Thận trọng, tham khảo tài liệu
đi kèm

Đủ cho <n> thử nghiệm

Không tái sử dụng
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Giữ khô

Tránh ánh sáng

Dễ vỡ, cần xử lý cẩn thận

Giới hạn độ ẩm

Tránh xa vùng từ trường

048641-01

Giới hạn nhiệt độ

Giới hạn trên của nhiệt độ

Giới hạn dưới của nhiệt độ

Vô trùng

Kiểm soát tích cực

Kiểm soat tiêu cực

Nguy cơ sinh học

Cảnh báo sốc điện

Cảnh báo bức xạ

Bề mặt nóng

Cảnh báo khả năng bị kẹp

Tia laser

Nguy cơ bị cắt đứt

Nhiệt độ cao

Từ trường nguy hiểm

Nguy cơ lật đổ / nghiền đè

Ngộ độc cấp tính
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Ăn mòn

Natri azide

Kích ứng

Tái chế

Tách riêng chất thải điện và thiết bị
điện tử

Thời gian sử dụng thân thiện với
môi trường. Số năm thực tế có thể
thay đổi theo sản phẩm. Biểu tượng
này thường có màu cam.

Cầu chì

Dòng điện một chiều

Dòng điện xoay chiều

Cả dòng điện một chiều và xoay chiều

Dòng điện xoay chiều 3 pha

Nối đất

Thiết bị đầu cuối bảo vệ dây dẫn

Thiết bị đầu cuối của khung hoặc gầm

Khả năng trang bị

BẬT (nguồn)
BẬT (chỉ cho một bộ phận của
hệ thống)

TẮT (nguồn)

Thiết bị được bảo vệ xuyên suốt bằng cách điện kép
hoặc cách điện tăng cường (Tương đương với loại II
của IEC 536)
TẮT (chỉ cho một bộ phận của
của hệ thống)

Dấu tuân thủ quy định (RCM) cho hệ thống an
toàn thiết bị điện (EESS) từ Hội đồng quản lý
cơ quan quản lý điện (ERAC) tại Úc

Cổng mạng
Chỉ dành cho Hoa Kỳ - Thận trọng:
Luật Liên bang Hoa Kỳ hạn chế thiết
bị này được bán hoặc theo đặt hàng
của một học viên được cấp phép
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Thông tin an toàn
Điều cần thiết là các cảnh báo, thận trọng và các yêu cầu an toàn có trong tài liệu này được
người sử dụng đọc và hiểu trước khi vận hành hệ thống..
Các biểu tượng cảnh báo đã được đặt trên hệ thống để tập trung sự chú ý vào các khu vực tiềm
ẩn nguy cơ.

Tuân thủ hệ thống
Thiết bị IVD tuân thủ các yêu cầu về khí thải và miễn dịch của IEC 61326.
Thiết bị này tuân thủ:
Tiêu chuẩn cơ sở: IEC 61010-1:2010 (Phiên bản thứ 3)
Tiêu chuẩn bổ sung: IEC 61010-2-101: 2015 (Phiên bản thứ 2)
Đây là thiết bị Class B với mỗi FCC 47CFR tiểu mục 15 và CISPR11.
Nhãn thiết bị
Thiết bị VITEK® DENSICHEK® có nhãn trên các bộ phận của thiết bị để cung cấp thông tin
và giúp người sử dụng nhận thức được các nguy cơ tiềm ẩn. Cần phải quen với vị trí và ý
nghĩa của các nhãn trên thiết bị. Có một nhãn thiết bị ở dưới cùng của thành phần Pod và ở
dưới cùng của thành phần cơ sở. Các nhãn chứa số sê-ri (SN), thông tin điện áp, số tham
chiếu và các thông tin khác dành riêng cho thiết bị..
Một màn hình giao diện người dùng trên Display Base được đặt ở mặt trước của thiết bị
và cung cấp các chức năng để vận hành thiết bị VITEK® DENSICHEK®. Pod chứa
biểu tượng nguy hiểm sinh học để thông báo cho người sử dụng về rủi ro sinh học.
Thiết bị yêu cầu Tham chiếu McFarland (McFarland Reference) để xác minh hiệu suất của
thiết bị sau khi nhận được, trước khi sử dụng lần đầu, ít nhất là trên cơ sở hàng tháng, sau khi
làm sạch thiết bị và sau khi chuyển thiết bị sang môi trường phòng thí nghiệm mới. Có bốn
ống nghiệm nhựa kép Tham chiếu McFarland trong hộp nhựa. Mỗi tham chiếu được xác định
bởi giá trị McFarland: 0,0 (trống), 0,5, 2.0 và 3.0. McFarland Reference có nhãn thùng chứa
bên ngoài bao gồm số phần của Tham chiếu McFarland (REF), ngày sản xuất và số lô (LOT).
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Hình 3: Nhãn sinh học trên Pod (Nhìn từ phía trên Pod)

Trên mỗi Tham chiếu McFarland, có tên của nhà sản xuất hợp pháp (bioMérieux), tên sản
phẩm (VITEK® DENSICHEK®), số LOT và nhãn Giá trị tham chiếu McFarland. Thẻ RFID
ở dưới đáy lọ ghi tên nhà sản xuất hợp pháp, tên sản phẩm và Giá trị tham chiếu McFarland.
Hình 4: Nhãn của ống nghiệm Tham chiếu McFarland - Nhìn từ phía mặt giá trị McFarland
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Hình 5: Nhãn của ống nghiệm Tham chiếu McFarland - Nhìn từ phía cạnh

Hình 6: Ví dụ nhãn thiết bị - Thiết bị sạc

Hình 7: Ví dụ nhãn thiết bị - Pod
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Hình 8: Ví dụ nhãn thiết bị - Cơ sở hiển thị

Hình 9: Ví dụ nhãn thiết bị - Tham chiếu McFarland (McFarland References)

Hình 10: Ví dụ nhãn thiết bị - UDI (Dành cho Pod và Đơn vị cơ sở)
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Đảm bảo an toàn
Đặc biệt chú ý Thiết bịn các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây. Nếu các biện pháp
phòng ngừa an toàn này bị bỏ qua, có thể xảy ra thương tích cho người vận hành hoặc hư
hỏng thiết bị. Mỗi biện pháp phòng ngừa đều quan trọng.

CẢNH BÁO
Nếu thiết bị được sử dụng theo cách không theo quy định bởi nhà
sản xuất, các bảo vệ được cung cấp bởi thiết bị có thể bị suy yếu.

CẢNH BÁO
Xử lý chất thải, bao gồm các vật phẩm tiêu hao và bất kỳ thành phần
nào tiếp xúc với chất thải có các nguy cơ tiềm ẩn từ các mẫu được
sử dụng.
Tất cả nhân viên cần quen với Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)
cho tất cả các vật liệu được sử dụng trong các quy trình liên quan
Thiết bịn thiết bị và các quy trình chính xác để xử lý các vật liệu.

CẢNH BÁO
Thiết bị điện tử có thể là nguồn gây sốc điện. Cài đặt, vận hành và sửa
chữa chỉ nên được thực hiện bởi nhân viên bioMérieux được ủy quyền
và có trình độ.

CẢNH BÁO
Các dung dịch tẩy rửa và khử trùng có đặc tính ăn mòn. Luôn đeo găng tay
bảo hộ (kháng hóa chất) và kính an toàn khi xử lý các dung dịch tẩy rửa và
khử trùng.

CẢNH BÁO
Bất kỳ chất lỏng nào bị đổ trên hệ thống có thể dẫn Thiết bịn sự cố hệ thống.
Nếu bị chất lỏng đổ trên hệ thống, phải lau sạch ngay lập tức.

THẬN TRỌNG: Máy tính và hệ điều hành đã được cấu hình cẩn thận để có
hiệu năng hệ thống tối ưu. Việc thay đổi cấu hình có thể cản trở nghiêm
trọng khả năng sử dụng của thiết bị.
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Safety Information

Ghi chú: Trước khi thực hiện kiểm tra an toàn điện hoặc kiểm tra các tuân thủ khác trên thiết
bị, liên hệ với bioMérieux hoặc nhà phân phối tại địa phương.

CẢNH BÁO
Người sử dụng chỉ được thực hiện các hoạt động bảo trì được mô tả trong
tài liệu này và tuân thủ nghiêm ngặt từng bước.
Việc sử dụng các công cụ không được chỉ định bởi bioMérieux đều bị cấm.
Phải đeo găng tay không chứa bột, áo khoác phòng thí nghiệm và kính bảo
hộ hoặc kính an toàn khi thực hiện các hoạt động bảo trì.
Luôn sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân, bao gồm găng tay, áo khoác phòng
thí nghiệm và kính an toàn hoặc kính bảo hộ khi xử lý thuốc thử.

CẢNH BÁO
Xử lý tất cả các vật liệu theo các bước thực hành vi sinh an toàn tuân thủ
các quy trình về nguy cơ sinh học của vị trí lắp đặt. Sử dụng các thiết bị bảo
vệ cá nhân được cơ sở khuyến nghị khi xử lý bất kỳ thành phần nào trong
số này, bao gồm găng tay, kính an toàn và áo khoác phòng thí nghiệm.
Đảm bảo rằng khử nhiễm thích hợp được thực hiện nếu bị vật liệu nguy
hiểm đổ lên trên hoặc đổ vào thiết bị hoặc các khu vực xung quanh.

CẢNH BÁO
Phải tuân theo các thông số kỹ thuật về lưu trữ và / hoặc vận chuyển được chỉ
định trong hướng dẫn sử dụng này. Nếu không, có thể khiến thiết bị gặp trục
trặc.

CẢNH BÁO
Thiết bị không dây khác tuân thủ yêu cầu phát sóng CISPR có thể tác động
vào thiết bị y tế hoặc hệ thống thiết bị.
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Mô tả hệ thống và Hoạt động cơ bản

3
Mô tả hệ thống

Thiết bị VITEK® DENSICHEK® đo lường huyền phù vi sinh vật để kiểm tra AST và ID để
hỗ trợ cho Hệ thống VITEK® 2. Nó đo giá trị McFarland của huyền phù được chuẩn bị trong
nước muối 0,45-0,50% trong ống nghiệm polystyrene.
Thiết bị VITEK® DENSICHEK® chứa một đơn vị cơ sở với giao diện quang học có thể tháo
rời, Pod. Với Pod, người sử dụng có thể kiểm tra trực quan các mẫu bằng cách đọc quang học
được truyền tự động Thiết bịn đơn vị cơ sở và phần mềm VITEK® 2, cho phép người sử
dụng theo dõi các giá trị McFarland cho từng mẫu được chuẩn bị.
Ghi chú: Đọc quang học chỉ được gửi Thiết bịn phần mềm VITEK® 2 nếu người dùng có phần
mềm VITEK® 2 tương thích với VITEK® DENSICHEK® (ví dụ: phần mềm 9.02 trở
lên) và đã định cấu hình để làm như vậy.
Thiết bị VITEK® DENSICHEK® có các tính năng sau:
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Sử dụng các công nghệ quang học được cập nhật để xác định độ đục của huyền phù,
đồng thời tiếp tục hỗ trợ phạm vi McFarland hiện tại cho thẻ VITEK® 2 ID và AST và
ống nghiệm 12 mm x 75 mm.
Cảm nhận độ đục của huyền phù và cung cấp tác động hiệp đồng với dòng sản
phẩm VITEK® mới.
Các số đo trên phạm vi đọc từ 0,20-1,00 McFarland, chính xác trong phạm vi đọc từ
0,20 - 1,00 Thiết bịn trong khoảng +/- 0,11 McFarland, khi được tham chiếu Thiết
bịn máy đo quang phổ hiệu chuẩn ở 635nm bằng cách sử dụng tham chiếu củaE.
coli (ATCC® 25922).
Các số đo trên phạm vi đọc từ 1,01-4.00 McFarland, chính xác trong khoảng +/- (6,5% +
0,06) McFarland, khi được tham chiếu Thiết bịn máy đo quang phổ hiệu chuẩn ở 635nm
bằng cách sử dụng tham chiếu của E. coli (ATCC® 25922).
Đọc và hiển thị Đặc điểm McFarland trong vòng hai giây sau khi đặt ống nghiệm, mà
không yêu cầu bất kỳ bổ sung, sửa đổi hoặc điều chỉnh hiệu chỉnh nào của nhà điều hành
(trong hoạt động bình thường).
Là phụ kiện cầm tay cho hệ thống ID/AST tự động VITEK® 2.
Cung cấp một phương pháp dễ dàng hơn để tạo huyền phù vi sinh vật được tiêu chuẩn
hóa nhằm cải thiện hiệu quả trong việc thiết lập thẻ thử nghiệm VITEK® 2 ID..
Chứa pin sạc.
Phù hợp để sử dụng 24h / ngày và 7 ngày / tuần.
Hỗ trợ Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm chuẩn bị dễ dàng và chính xác huyền phù vi
sinh vật McFarland được chuẩn hóa.

Các thiết bị được thiết kế để sử dụng cho nuôi cấy vi sinh vật tinh khiết. Thiết bị VITEK®
DENSICHEK® có khả năng đo huyền phù sinh vật được tạo ra từ các loại mẫu sau:
Mẫu bệnh phẩm
• Mẫu công nghiệp - Mẫu nước, không khí, thực phẩm.
•
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Hình 11: Tổng quan về quy trình làm việc

Thuốc thử

Để có được thông tin đặt hàng, liên hệ với bioMérieux hoặc nhà phân phối tại địa phương
(thông tin liên hệ có sẵn trên www.biomerieux.com).

Danh sách thành phần
Bộ Kit tham chiếu VITEK® DENSICHEK® McFarland
®
®
• VITEK DENSICHEK Pod (IVD)
• Một đầu kết nối USB 2.0 với Cáp micro-USB (Kèm theo mỗi Thiết bị kết nối)
• Hai đầu kết nối USB 2.0 với Cáp micro-USB, Một đầu kết nối USB 2.0 với Cáp microUSB, và Bộ điều hợp nguồn A / C (Kèm theo mỗi Thiết bị hiển thị)
•

Để có được thông tin đặt hàng, liên hệ với bioMérieux hoặc nhà phân phối tại địa phương
(thông tin liên hệ có sẵn trên www.biomerieux.com).

Danh sách phụ kiện
Để có được thông tin đặt hàng, liên hệ với bioMérieux hoặc nhà phân phối tại địa phương
(thông tin liên hệ có sẵn trên www.biomerieux.com).
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•

Thiết bị Hiển thị VITEK® DENSICHEK®

•

Thiết bị Kết nối VITEK® DENSICHEK® (dành cho phần mềm VITEK® 2 tương thích
với người dùng DENSICHEK®)
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Danh sách vật liệu tiêu tốn

•

Ống nghiệm Polystyrene 12 x 75 mm

Để có được thông tin đặt hàng, liên hệ với bioMérieux hoặc nhà phân phối tại địa phương
(thông tin liên hệ có sẵn trên www.biomerieux.com).
Vật liệu được yêu cầu, nhưng không được cung cấp cùng với thiết bị, bao gồm:
Nước muối vô trùng (dung dịch nước 0,45% Thiết bịn 0,50% NaCl, pH 4,5 Thiết bịn 7,0)
• Vòng, que vô trùng hoặc tăm bông
• Môi trường thạch thích hợp (Xem bảng yêu cầu môi trường nuôi
•

cấy.)
Phụ kiện tùy chọn bao gồm:
Các ống nghiệm nước muối được phân phối từ trước (dung dịch nước 0,45% Thiết bịn 0,50%
NaCl, pH 4,5 Thiết bịn 7,0)
• Nắp ống nghiệm
•

Dữ liệu kỹ thuật và thông số kỹ thuật
VITEK® DENSICHEK® phải được sử dụng trên bề mặt phẳng, nằm ngang và hoạt động
trong khu vực không có bụi.
Kích thước
Bảng 1: Kích thước Pod của VITEK® DENSICHEK®
Thông số

Đặc điểm

Chiều dài

76.5 mm

Chiều rộng

76.5 mm

Chiều cao

79.9 mm

Bảng 2: Lích thước Thiết bị Hiển thị VITEK® DENSICHEK®
Thông số

Đặc điểm

Chiều dài

121.6 mm

Chiều rộng

175.0 mm

Chiều cao

59.8 mm

Bảng 3: Kích thước Bộ tham chiếu McFarland (với vỏ) của VITEK® DENSICHEK®

048641-01

Thông số

Đặc điểm

Chiều dài

120.0 mm

Chiều rộng

102.0 mm

Chiều cao

35.2 mm
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Bảng 4: Kích thước Thiết bị Kết nối VITEK® DENSICHEK®

Trọng
lượng

Thông số

Đặc điểm

Chiều dài

95.6 mm

Chiều rộng

98.0 mm

Chiều cao

22.3 mm

Bảng 5: Trọng lượng Pod của VITEK® DENSICHEK®
Thông số

Đặc điểm

Trọng lượng

0.2 lbs/0.09 kg

Bảng 6: Trọng lượng Thiết bị hiển thị của VITEK® DENSICHEK®
Thông số

Đặc điểm

Trọng lượng

0.6 lbs/0.27 kg

Bảng 7: Trọng lượng Bộ tham chiếu McFarland (với bao bì) của VITEK® DENSICHEK®
Thông số

Đặc điểm

Trọng lượng

0.21 lbs/0.10 kg

Bảng 8: Trọng lượng Thiết bị kết nối VITEK® DENSICHEK®
Thông số

Đặc điểm

Trọng lượng

0.2 lbs/0.09 kg

Thông số kỹ thuật điện
Nguồn cấp
điện chính

Thiết bị Thiết bị hiển thị VITEK® DENSICHEK® có thể được cung cấp trực tiếp với Nguồn
cung cấp chính tại cơ sở của khách hàng. Thiết bị Thiết bị hiển thị VITEK® DENSICHEK®
hoặc VITEK® DENSICHEK® có thể được cấp nguồn gián tiếp với PC USB 2.0 của khách
hàng.
Bộ điều hợp USB phải tuân theo các thông số kỹ thuật được xác định trong phần sau đây:
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Thông số kỹ thuật

Gí trị

Hiệu điện thế (Số Volt)

100-240 VAC

Tần số

50-60 Hz

Cường độ dòng điện

1A

Điện năng

30 Watts
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Ghi chú: Thiết bị được thiết kế để kết nối với các hệ thống lắp đặt phù hợp với tiêu chuẩn IEC
60364.
Cáp USB được sử dụng cho kết nối điện áp thấp với PC phải tuân theo các thông số kỹ
thuật được xác định trong bảng sau đây:
Thông số Kỹ thuật

Giá trị

USB 2.0

5 VDC, 0.5A

Thông số kỹ thuật sóng điện từ
•
•

Blue-tooth 2.4-2.8 GHz (đầu ra tối đa 7dBm)
RFID 200 milliwatts mỗi 2 in - (đầu ra tối đa 13.56 MHz)

Điều kiện môi trường

CẢNH BÁO
Phải vận hành thiết bị trong các điều kiện môi trường được chỉ định, bao
gồm các điều kiện độ ẩm và ánh sáng cụ thể dược chỉ định trong phòng thí
nghiệm. Nếu không, có thể khiến thiết bị gặp trục trặc.

Các thiết bị được thiết kế để hoạt động trong nhà..
Thiết bị cũng được thiết kế để đặt trên bàn thí nghiệm hoặc bề mặt phẳng, nằm ngang và hoạt
động trong khu vực không có bụi.
Thông số kỹ thuật

Giá trị

Mức độ ô nhiễm

2

Thiết bị đáp ứng các yêu cầu an toàn về môi trường được xác định trong khoản 1.4 của tiêu
chuẩn IEC 61010-1: 2010 (Bản bổ sung thứ ba) và IEC 61010-2-101: 2015 (Bổ sung thứ hai)
ĐIều kiện môi trường
Bảng 9: Nhiệt độ cho Thiết bị VITEK® DENSICHEK® và Tham chiếu McFarland
Thông số kỹ thuật

Giá trị

Nhiệt độ lúc vận hành

15°C Thiết bịn 30°C

Nhiệt độ trong quá trình bảo quản và vận
chuyển

-20°C Thiết bịn 55°C

Độ ẩm
Bảng 10: Độ ẩm cho Thiết bị VITEK® DENSICHEK® và Tham chiếu McFarland
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Thông số kỹ thuật

Giá trị

Độ ẩm tương đối

20% Thiết bịn 80% không ngưng tụ

Độ ẩm trong quá trình bảo quản và vận
chuyển

20% Thiết bịn 80% không ngưng tụ
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Độ cao
Thông số kỹ thuật

Giá trị

Độ cao tối đa

2000 m

Thông số kỹ thuật

Giá trị

Trong chế độ vận hành

Mức độ tiếng ồn thấp hơn 70 dB

Mức độ tiếng ốn

Điều kiện chiếu sáng
Thông số kỹ thuật

Giá trị

Ánh sáng xung quanh tối đa trong chế
độ vận hành

750 Lux

Thông số kỹ thuật máy tính
Xem Hướng dẫn sử dụng quản lý người dùng của bioMérieux để biết thông tin về cách truy
cập, tạo và quản lý tài khoản người dùng. Đồng thời tham khảo các hướng dẫn sử dụng này,
cũng như Hướng dẫn sử dụng VITEK® 2 FLEXprep ™, để biết thông tin về thông số kỹ
thuật, cài đặt, tính chất vật liệu, hiệu suất và giới hạn sử dụng.
Khái niệm cơ bản về hệ thống
Giao tiếp giữa Pod và thiết bị Thiết bị là thông qua Bluetooth. Trong khi tắt thiết bị Thiết
bị, Pod không sạc và các bản cập nhật firmware của Pod không thể bắt đầu..
Khi Pod được đặt trên thiết bị Thiết bị và được ghép nối, các bản cập nhật firmware có thể
được hoàn thành và Pod sẽ được sạc.
Pod phải nằm trong phạm vi 10 mét tính từ thiết bị Thiết bị để Bluetooth hoạt động bình
thường. Nếu Pod nằm ngoài phạm vi Bluetooth, thì thiết bị sẽ không ghép nối được..
Các hình dưới đây minh họa các cấu hình có thể có cho thiết bị.
Hình 12: Cấu hình Hệ thống VITEK® DENSICHEK® - Thiết bị hiển thị

AC/DC
Nguồn điện

Thiết bị hiển
thị

Thiết bị
hiển thị
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Thiết bị hiển thị có thể được cắm vào tường bằng USB 2.0 với cáp micro-USB được cung
cấp (không có kết nối với PC) hoặc Thiết bị hiển thị có thể được cắm vào PC bằng cách sử
dụng Đầu nối USB 2.0 kép với micro-USB được cung cấp.

Hình 13: Cấu hình Hệ thống VITEK® DENSICHEK® - Thiết bị Kết nối

Thiết bị kết
nối

Máy tính

Cơ sở kết nối phải được cắm vào PC bằng cáp USB được cung cấp.
Tổng quan về các yếu tố hoạt động
Hình 14: Tổng quan về Thiết bị Hiển thị và Pod

Thành phần chính của Thiết bị VITEK® DENSICHEK®
•
•
•

Thiết bị hiển thị hoặc Thiết bị kết nối - Đồng bộ hóa và sạc Pod.
Pod - Đọc quang học giá trị McFarland của huyền phù vi sinh vật đối với người sử dụng và truyền
tải giá trị đó đến thiết bị hiển thị.
Tham chiếu McFarland – Xác minh hiệu chuẩn của quang học có trong Pod. Các tài liệu tham
khảo này là các lọ kép và được dán nhãn 0,0 ; 0,5 ; 2.0 và 3.0 McFarland.

Thành phần phụ của Thiết bị VITEK® DENSICHEK®
•
•

Ống nghiệm polystyrene trong suốt 12 mm x 75 mm.
• Phần mềm VITEK® 2 tương thích với DENSICHEK® - Hỗ trợ các tác vụ sau:
◦
◦

048641-01

Theo dõi các giá trị McFarland riêng lẻ từ Pod..
Giao tiếp giữa Pod, thiết bị cơ sở và PC. (Pod giao tiếp qua kết nối không dây Bluetooth với
thiết bị cơ sở. Đơn vị cơ sở giao tiếp với PC chạy phần mềm VITEK® 2 FLEXprep ™ qua kết
nối có dây USB.)
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Pod
Pod đọc quang học độ đục của huyền phù vi sinh vật và gửi thông tin đến thiết bị cơ sở,
nhờ vậy người sử dụng có đánh giá về huyền phù. Pod được thiết kế để được sử dụng với
các ống nghiệm polystyrene.
Đèn trên Pod
Pod có hai đèn ở phía trước: một cho trạng thái ghép nối với thiết bị cơ sở và một cho
trạng thái McFarland..
Ánh sáng ghép nối thể hiện khả năng kết nối :
Đèn đỏ nhấp nháy hoặc ánh sáng màu không khớp với thiết bị cơ sở cho biết rằng Pod
không được đồng bộ hóa với thiết bị cơ sở hoặc nằm ngoài phạm vi của thiết bị cơ sở.
• Ánh sáng màu phù hợp với thiết bị cơ sở cho biết Pod được đồng bộ hóa với thiết bị cơ
sở.
•

Ghi chú: Ánh sáng màu được cài đặt trên màn hình Cấu hình bởi người sử dụng. Các màu tùy
chọn là lục lam, lam, hồng, trắng, xanh lá cây và vàng.
Không có ánh sáng màu nào cho thấy Pod không được sạc..
• Đèn màu nhấp nháy (không bao gồm màu đỏ) cho biết Pod đã vào chế độ Tiết kiệm năng
lượng. Nếu bạn muốn thoát chế độ Tiết kiệm năng lượng, hãy chèn ống nghiệm vào Pod
được ghép nối, chạm vào màn hình hiển thị hoặc tháo và đặt lại Pod trên thiết bị cơ sở.
Pod bật lại.
•

Ghi chú: Chế độ tiết kiệm năng lượng không ảnh hưởng đến các PC được kết nối.
Đèn trạng thái McFarland thể hiện hiệu suất bằng cách:
Đèn xanh cho biết huyền phù nằm trong phạm vi hiệu suất của loại thẻ đã chọn.
• Đèn đỏ cho biết huyền phù nằm trên phạm vi hiệu suất của loại thẻ đã chọn.
• Đèn vàng cho biết hệ thống treo nằm dưới phạm vi hiệu suất của loại thẻ đã chọn.
• Không có ánh sáng nào cho thấy huyền phù đang được đo bằng thẻ N/A được chọn, nhóm
đó đang trong quá trình thực hiện phép đo McFarland hoặc không tiến hành đo.
•

Ghi chú: Khi bạn đã chọn màn hình N/A, hệ thống sẽ không báo cho bạn khi huyền phù ở trong
hoặc ngoài phạm vi. N/A cung cấp giá trị McFarland cho huyền phù, nhưng không cung
cấp phạm vi chấp nhận được.
Nút trên Pod
Pod có một nút ở mặt sau. Nếu Pod được ghép nối với thiết bị cơ sở và ống nghiệm được lắp
vào, khi nhấn nút này một lần, giá trị McFarland cho huyền phù hiện tại sẽ được ghi lại trên
màn hình FLEXPrep (nếu được định cấu hình).
QUAN TRỌNG: Sau khi nhấn nút trên Pod, điều sau đây xảy ra: Giá trị McFarland đã lưu xuất hiện
phía trên số chính trên màn hình.
Nếu nút được giữ trong khoảng ba giây sau khi thời gian đọc kết thúc và trong khi ống nước
muối hoặc Tham chiếu McFarland 0,0 được chèn, pod sẽ chuyển sang chế độ zeroing.

048641-01
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Hình 15: Pod

1.
2.
3.

Đèn trạng thái McFarland
Đèn ghép nối của Pod
Nút của Pod

Một tấm tương phản được đi kèm với Pod. Tấm tương phản có thể được sử dụng để hỗ trợ đánh giá
độ đục của huyền phù. Tấm tương phản này không thể được sử dụng như một phương pháp đo lường
nuôi cấy thủ công thay thế.
Hình 16: Tấm tương phản trong Pod

1.

Thiết bị hiển
thị
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Tấm tương phản

Thiết bị hiển thị được đồng bộ và giúp sạc Pod. Cơ sở này có một màn hình hiển thị giá trị McFarland
của ống nghiệm được lắp vào Pod. Thiết bị này cũng có thể truyền thông tin đến phần mềm VITEK® 2
tương thích với VITEK® DENSICHEK®, nếu người dùng có quyền truy cập vào phần mềm.
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Khi Pod được đồng bộ hóa với Thiết bị hiển thị, đèn Trạng thái McFarland trên Pod khớp
với màu McFarland Meter trên màn hình hiển thị. Ngoài ra, màu biểu tượng Pod ở góc màn
hình hiển thị khớp với màu Đèn ghép nối trên Pod.
Hình 17: Thiết bị hiển thị VITEK® DENSICHEK® Display Base và Pod

1.
2.

Đèn trạng thái McFarland
Màn hinh hiển thị

Thiết bị kết nối
Thiết bị kết nối đồng bộ hóa và giúp sạc Pod. Thiết bị cơ sở này không có màn hình hiển thị,
do đó, các giá trị được truyền trực tiếp đến phần mềm VITEK® 2 FLEXprep..
Cả Thiết bị hiển thi và Thiết bị kết nối đều hoạt động với quy trình công việc được kết
nối; tuy nhiên, thiết bị kết nối không hoạt động với quy trình công việc độc lập. Để sử
dụng Thiết bị kết nối, phải kết nối thiết bị với PC tương thích với phần mềm VITEK®
2 FLEXprep bằng cáp USB được cung cấp.
Khi một Pod được đồng bộ hóa với Thiết bị kết nối, màu Đèn ghép nối phù hợp với màu
Đèn ghép nối của Thiết bị kết nối.

CẢNH BÁO
Nếu Thiết bị kết nối không kết nối với PC, điều sau đây xảy ra: (1) dữ liệu
McFarland không được hiển thị; (2) Thiết bị kết nối không thể tải xuống các
bản cập nhật phần mềm hoặc firmware; và (3) Thiết bị kết nối không thể gửi
dữ liệu đến PC Hệ thống VITEK® 2 được kết nối.
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Hình 18: Thiết bị Kết nối VITEK® DENSICHEK® và Pod

1.
2.
3.
4.
5.

Đèn Trạng thái McFarland
Đèn Ghép nối Pod
Đèn Ghép nối Thiết bị kết nối
Nút trên Pod
Cổng sạc Thiết bị kết nối

Giao diện người dùng
Với giao diện người dùng của VITEK® DENSICHEK®, bạn có thể dễ dàng xác định và nắm
bắt giá trị McFarland của huyền phù. Khi sử dụng Thiết bị hiển thị, giao diện người dùng
nằm trên thiết bị ở dạng màn hình hiển thị và, nếu được định cấu hình, giao diện phần mềm
có tên là FLEXprep. Khi sử dụng Thiết bị kết nối, giao diện người dùng với giao diện phần
mềm FLEXprep.
Màn hình Thiết bị hiển thị
Trên màn hình cảm ứng của Thiết bị hiển thị, người sử dụng có thể chạm vào nút Loại thẻ ở
phía dưới màn hình để chọn loại thẻ phù hợp (GN-GP, BCL-YST, ANC-CBC-NH hoặc
N/A) hoặc người sử dụng có thể chạm vào nút Cấu hình để xem hoặc thay đổi cài đặt cấu
hình thiết bị.
Hình 19: Thiết bị hiển thị VITEK® DENSICHEK®

1.
2.
3.
4.
5.
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Nút Cấu hình
Đo phạm vi McFarland
Nút Loại thẻ
Biểu tượng lượng pin của Pod
Biểu tượng màu Kết nối của Pod

3-11

VITEK® DENSICHEK

Display Base Screen

6.
7.

System Description and Basic Operations

Giá trị McFarland (Ví dụ: 0.53 McFarland)
Biểu tượng Kết nối PC Connection

Màn hình này có thể áp dụng cho tất cả các loại huyền phù (vd. GN, GP, ANC, etc.)
Màn hình hiển thị cung cấp phạm vi đọc duy nhất cho từng chế độ xem màn hình như sau:
GN - GP
BCL - YST
• ANC - CBC - NH
• N/A
Bảng 11: Ký hiệu và Màn hình Thiết bị hiển thị VITEK® DENSICHEK® Display
Ký hiệu hoặc màn hình
Mô tả
•
•

Biểu tượng lượng pin của Pod - Pod không
được sạc
Biểu tượng lượng pin của Pod - Pod
cần sạc
Biểu tượng lượng pin của Pod - Pod đang
được sạc
Nút Cấu hình - Cài đặt ghép nối Thiết bị cơ
sở và Pod và hơn nữa
Biểu tượng Kết nối PC - Thiết bị cơ sở
kết nối và giao tiếp với PC
Nút Home - Truy cập màn hình McFarland

Nút trỏ trái (giảm)

Nút trỏ phải (tăng)

Nút màu ghép nối của Pod

Nút Hiển thị độ sáng

Nút Ngủ của Thiết bị cơ sở (vào chế độ
Tiết kiệm năng lượng)
Nút cường độ ánh sáng ống

Các nút màu Ghép nối của Pod - Tùy
chọn màu ghép nối Pod
048641-01
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Ký hiệu hoặc màn hình

Mô tả
Màn hình Cấu hình

Màn hình Khởi động

Màn hình McFarland

Màn hình Cập nhật - Đang cập nhật
firmware cho Pod

Màn hình Tham chiếu McFarland - Tham
chiếu McFarland được lắp vào Pod (giá trị số
LOT xuất hiện)

Màn hình McFarland - Loại thẻ bị khóa
bởi FLEXprep ™ (Loại thẻ được chọn từ
bộ đo McFarland trong FLEXprep)

048641-01
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Ký hiệu hoặc màn hình

Mô tả
Màn hình McFarland - Không có ống
nghiệm được lắp

Màn hình McFarland - Ống nghiệm
được lắp vào Pod, và Pod bằng 0

Màn hình McFarland - Giá trị McFarland
thu được
QUAN TRỌNG: Sau khi nhấn nút trên
Pod: Giá trị McFarland đã lưu xuất hiện
phía trên số chính trên màn hình.

Màn hình giao diện Phần mềm FLEXprep
Giao diện phần mềm của phần mềm VITEK® 2 tương thích với VITEK®DENSICHEK® và
mô phỏng giao diện của màn hình Thiết bị Hiển thị.
Phần mềm cung cấp các tính năng sau đây khi Thiết bị hiển thị hoặc Thiết bị kết nối VITEK®
DENSICHEK® được kết nối với FLEXprep ™PC:
Phần mềm FLEXprep ™ mô phỏng theo Thiết bị hiển thị VITEK® DENSICHEK®,
bao gồm các cài đặt cấu hình. (Cấu hình Thiết bị hiển thị chỉ được thực hiện trên thiết
bị.)
• Cửa sổ Máy đo DENSICHEK xuất hiện trên PC khi thiết bị bắt đầu vận hành (nghĩa là,
một ống nghiệm được lắp vào) với FLEXprep trên cửa sổ 'Quick McFarland Entry' hoặc
‘Defining the Cassette’.
• Nhấn nút trên VITEK® DENSICHEK® sẽ gửi giá trị McFarland đến PC. FLEXprep ™
chỉ lưu giá trị nếu được định cấu hình để sử dụng VITEK® DENSICHEK®.
• Thông tin sau xuất hiện trên PC sau khi được kết nối::
•

◦

Giá trị McFarland
◦ Cửa sổ đo DENSICHEK với phạm vi McFarland
◦ Số LOT (với Tham chiếu McFarland lắp vào Pod)
• Biểu tượng Kết nối PC xuất hiện trên màn hình Thiết bị hiển thị của
VITEK® DENSICHEK® khi thiết bị đang giao tiếp với PC được kết nối.
• PC hiển thị phạm vi đo lường McFarland dựa trên loại thẻ. Loại thẻ được khóa trên thiết
bị khi lựa chọn loại thẻ được chọn trong FLEXprep. Loại thẻ và phạm vi đo lường sẽ bị
mở khóa nếu mất kết nối hoặc nếu môi trường phân lập được xác thực hoặc hủy trong
FLEXprep ™..
048641-01
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Hình 20: FLEXprep™ với VITEK® DENSICHEK® - Loại Thẻ được khóa trên Thiết bị Hiển thị

Hình 21: Màn hình Cấu hình

1.
2.
3.

Phần cấu hình ứng dụng
Phần cấu hình VITEK® 2
Nút Tham chiếu chuẩn McFarland

Hình 22: Màn hình nhập nhanh McFarland
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2.
3.
4.
5.

System Description and Basic Operations

Nút nhập nhanh McFarland
Trường McFarland
Trường phân lập
Trường Lab ID
Số hàng

Hình 23: Màn hình Cassette Identification

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Trường Lab ID và Phân lập
Trường VITEK® 2 PC
Trường Cassette ID
Tài khoản người sử dụng
Nút Toàn màn hình
Nút Hủy bỏ
Nút Xác nhận
Nút nhập nhanh McFarland
Nút Layout
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HÌnh 24: Màn hình Cassette Definition

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Trường Lab ID và Phân lập
Xem bản Danh mục Viết tắt
Tài khoản người sử dụng
Nút Toàn màn hình
Nút Toàn bộ Mục lục
Nút Gửi Cassette
Nút Loại bỏ
Nút Xác nhận
Nút nhập McFarland
Nút Điều hướng thẻ
Nút xóa thẻ
Nút thêm thẻ
Nút Cassette mới
Trường thẻ
Nút (không bật) QC (Quản lý chất lượng)
Nút Layout
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Hình 25: Màn hình Quản lý chất lượng

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Trường Lab ID và Phân lập
Đọc bản Danh mục Viết tắt
Tài khoản người dùng
Nút Toàn màn hình
Nút xem toàn bộ Mục lục
Nút gửi Cassette
Nút Loại bỏ
Nút Xác nhận
Nút Nhập McFarland
Nút Điều hướng thẻ
Nút Xóa thẻ
Nút Thêm thẻ
Nút Cassette mới
Trường thẻ
Nút (bật) QC (Kiểm soát chất lượng)
Nút Layout

Hình 26: Màn hình Cassette Definition và Thẻ kiểm nghiệm
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Hình 27: Màn hình Cấu hình - Phần cấu hình thiết bị kết nối

Phạm vi hiệu suất
Huyền phù cho các thẻ cụ thể (ví dụ: GN - GP) phải nằm trong phạm vi hiệu suất chính xác..
Có chế độ xem màn hình độc đáo với phạm vi cụ thể cho các loại thẻ khác nhau.
Phạm vi đọc McFarland như sau:
Bảng 12: Màn hình hiển thị và phạm vi tương ứng
Màn hình hiển thị

Phạm vi đọc được hiển thị

Phạm vi hiệu suất

GN - GP

0.00 - 2.00

0.50 - 0.63

YST- BCL

0.00 - 4.00

1.80 - 2.20

CBC - NH - ANC

0.00 - 4.00

2.70 - 3.30

N/A

0.00 - 4.00

N/A

Bộ đo McFarland trên màn hình xuất hiện màu xanh lá cây, vàng hoặc đỏ để chuyển tiếp cho dù các giá
trị nằm trong hoặc ngoài phạm vi:
Nếu không có huyền phù vi sinh vật được lắp vào, bộ đo xuất hiện màu xám..
• Nếu huyền phù vi sinh vật có giá trị McFarland cao hơn phạm vi hiệu suất được xác định
cho loại thẻ đã chọn, bộ đo sẽ xuất hiện màu đỏ..
• Nếu huyền phù vi sinh vật có giá trị McFarland nằm dưới phạm vi hiệu suất được xác
định cho loại thẻ đã chọn, bộ đo sẽ xuất hiện màu vàng.
• Nếu huyền phù vi sinh vật có giá trị McFarland nằm trong phạm vi hiệu suất được xác
định cho loại thẻ đã chọn, bộ đo sẽ xuất hiện màu xanh lá cây.
•

Liên kết liên quan
Chuẩn bị huyền phù cho thẻ ID và AST (Kết nối)
Chuẩn bị huyền phù cho thẻ ID và AST (Độc lập)
GN và GP
Màn hình GN - GP hiển thị phạm vi McFarland từ 0,00 đến 2,00. Các huyền phù của GN và
GP phải nằm trong phạm vi 0,50 và 0,63 để hiển thị giá trị đọc McFarland thích hợp.
Hình 28: Màn hình Thiết bị hiển thị VITEK® DENSICHEK® - GN và GP
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YST và BCL
Màn hình YST - BCL hiển thị phạm vi McFarland từ 0,00 đến 4,00. Các huyền phù
YST và BCL phải nằm trong phạm vi 1,80 và 2,20 để hiển thị giá trị đọc McFarland
thích hợp.
Hình 29: Màn hình Thiết bị hiển thị VITEK® DENSICHEK® - YST và BCL

CBC, NH, và ANC
Màn hình CBC - NH - ANC hiển thị phạm vi McFarland từ 0,00 đến 4,00. Các huyền phù
của CBC, NH và ANC phải nằm trong phạm vi 2,70 và 3,30 để hiển thị giá trị đọc
McFarland thích hợp.
Hình 30: Màn hình Thiết bị hiển thị VITEK® DENSICHEK® - CBC, NH, và ANC

N/A
Màn hình N/A hiển thị phạm vi McFarland từ 0,00 đến 4,00.
Khi chọn màn hình N/A, hệ thống sẽ không báo khi huyền phù ở trong hoặc ngoài phạm vi.
N/A cung cấp giá trị McFarland cho huyền phù, nhưng nó không đưa ra phạm vi chấp nhận
được.
Hình 31: Màn hình Thiết bị hiển thị VITEK® DENSICHEK® - N/A
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Cài đặt và cấu hình hệ thống

Mở bộ thiết bị
1. Kiểm tra container vận chuyển xem có hư hỏng bên ngoài không..
2. Mở thùng vận chuyển, sau đó lấy bộ thiết bị ra khỏi thùng vận chuyển.
3. Cẩn thận tháo bộ thiết bị ra khỏi túi nhựa.
4. Lấy các phần còn lại và tài liệu ra khỏi thùng carton:

Các Chứng nhận sản phẩm
®
®
• CD HƯớng dẫn sử dụng thiết bị VITEK DENSICHEK
®
®
5. Đặt thiết bị VITEK DENSICHEK trên một mặt phẳng, nằm ngang, không có bụi
và tránh ánh sáng mặt trời.
•

CẢNH BÁO
Không tuân theo các quy trình cài đặt thích hợp sẽ dẫn đến hiệu suất
thiết bị không chính xác.

Kết nối thiết bị

Một trong hai phương pháp có thể được sử dụng để cấp nguồn cho Thiết bị hiển thị. Một
phương pháp là kết nối trực tiếp Thiết bị hiển thị với nguồn AC bằng cách sử dụng một USB
2.0 với micro-USB và Bộ điều hợp nguồn AC được cung cấp. Thứ hai là kết nối Thiết bị hiển
thị với PC bằng cách sử dụng đầu nối 2.0 Dual USB với micro-USB. Chỉ có một phương
pháp có thể được sử dụng để cấp nguồn cho Thiết bị kết nối. Đó là bằng cách kết nối Thiết bị
kết nối với PC bằng cách sử dụng một USB 2.0 với micro-USB.
Nếu thời lượng pin của Pod trên Thiết bị hiển thị bị cạn kiệt hoàn toàn, nó sẽ được sạc lại
trên Thiết bị hiển thị. Khi làm như vậy, cần đảm bảo rằng một trong hai nguồn cấp điện
được kết nối với Bộ điều hợp nguồn AC được cung cấp hoặc đảm bảo cả hai đầu của đầu
nối USB kép được cắm vào PC.
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Hình 32: Hai đầu nối USB được cắm vào cổng USB 2.0 của PC

Hình 33: Thiết bị Hiển thị với cáp (Đầu nối USB kép 2.0 sang micro-USB)
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Hình 34: Kết nối USB kép 2.0 với micro-USB

Hình 35: USB 2.0 đơn sang micro-USB

Hình 36: Bộ chuyển đổi AC / DC - Mặt trước

048641-01

4-3

VITEK® DENSICHEK

System Installation and Configuration

Hình 37: Bộ chuyển đổi AC / DC - Mặt sau

Liên kết liên
quan

Giao diện đồ họa người dùng
Màn hình Thiết bị hiển thị
Màn hình giao diện phần mềm FLEXprep

Hình 38: Thiết bị kết nối với cáp (USB đơn 2.0 sang micro-USB)

Sạc Pod
1. Đảm bảo chân thiết bị được cắm vào nguồn điện. (Xem ở trên: Kết nối thiết bị.)
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Ghi chú: Để sử dụng thiết bị, thiết bị cơ sở phải được cấp năng lượng (nguồn điện).
2. Đặt Pod lên trên Thiết bị cơ sở.

Pod được sạc khi được đặt trên thiết bị cơ sở. Có thể xem trạng thái thời lượng pin
Pod trên Thiết bị hiển thị hoặc phần mềm FlexPREP.
Ghi chú: Pod sẽ tiếp tục sạc, ngay cả khi màn hình của Thiết bị hiển thị trong trạng thái ngủ.
Ghép nối một Pod với một Thiết bị cơ sở
1. Đảm bảo thiết bị cơ sở được nối với nguồn điện.

Đèn đỏ nhấp nháy trên Pod cho biết Pod không được đồng bộ hóa với thiết bị cơ sở.
2. Đặt Pod lên trên thiết bị cơ sở.
Ghi chú: Không có ánh sáng ở đèn cho thấy Pod không được sạc.

Ghi chú: Nếu Pod trước đó được ghép nối với một thiết bị cơ sở, khi Pod được đặt vào
thiết bị cơ sở, thì đèn LED Pod dừng nhấp nháy màu đỏ và chuyển sang màu ghép
nối đã được cấu hình trước đó.
Ánh sáng đèn trên Pod khớp với ánh sáng đèn của thiết bị cơ sở cho biết rằng Pod
được đồng bộ hóa với thiết bị cơ sở tương ứng.
Định cấu hình Cài đặt Thiết bị hiển thị
Tùy chỉnh màn hình Thiết bị hiển thị để chọn màu LED, điều chỉnh độ sáng và các điều khác.
1. Đặt Pod lên trên Thiết bị hiển thị.

Hình 39: Thiết bị hiển thị - Màn hình McFarland - Không có ống nghiệm được lắp đặt

Ánh sáng đèn trên Pod khớp với Thiết bị cơ sở cho biết Pod được đồng bộ hóa với
Thiết bị cơ sở. Thiết bị hiển thị sáng lên và hiển thị dấu gạch ngang cho giá trị
McFarland.
2. Ấn vào Nút Cấu hình
.
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Hình 40: Màn hình Cấu hình

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

4.
5.
6.

Nút Home
Nút Điều hướng trái (giảm)
Nút chỉnh màu ghép nối Pod
Nút cường độ ánh sáng ống nghiệm
Nút Độ sáng màn hình
Nút Thời gian ngủ cho thiết bị cơ sở
Chỉ số lựa chọn
Nút Điều hướng phải (Tăng)
Phiên bản Firmware

Màn hình cấu hình xuất hiện.
Nhấn nút chỉnh màu ghép nối Pod và nhấn các nút Điều hướng trái hoặc Điều hướng phải để
thay đổi màu LED ghép nối (ví dụ: tùy chọn đèn LED màu lục lam, lam, hồng, trắng, xanh
lục hoặc vàng).
Nhấn nút Cường độ ánh sáng ống nghiệm và nhấn nút Điều hướng trái để giảm độ sáng
LED hoặc nhấp vào nút Điều hướng phải để tăng độ sáng LED.
Nhấn nút Độ sáng màn hình và nhấn nút Điều hướng trái để giảm độ sáng màn hình LCD
hoặc nhấp vào nút Điều hướng phải để tăng độ sáng màn hình LCD.
Nhấn nút Thời gian ngủ cho thiết bị cơ sở (phút) và nhấn nút Điều hướng trái để giảm lượng
thời gian trước khi chế độ Tiết kiệm năng lượng tự động bật hoặc nhấp vào nút Điều hướng
phải để tăng thời lượng trước khi chế độ Tiết kiệm năng lượng tự động bật trên.

Ghi chú: Trong màn hình cấu hình Thời gian ngủ cho thiết bị cơ sở, cài đặt 0 (ngoài cùng
bên trái) sẽ tắt chế độ Tiết kiệm năng lượng, do đó màn hình thiết bị cơ sở không
bao giờ tắt. Các dấu tăng dần biểu thị 5, 10, 20 và 30 phút từ trái sang phải, là
khoảng thời gian trước khi thiết bị cơ sở chuyển sang chế độ Tiết kiệm năng lượng.
7. Ấn nút Home để trở về màn hình đọc McFarland.

Ghi chú: Một Pod đặt trên Thiết bị hiển thị sẽ tiếp tục sạc ngay cả khi Thiết bị hiển thị đang
trong chế độ ngủ.
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Cấu hình FLEXprep™ với Thiết bị
Để sử dụng phần mềm FLEXprep ™ với thiết bị VITEK® DensiCHEK®, phải hoàn thành các
tác vụ cấu hình sau::
1.
2.
3.

Tải và cài đặt DensiCHEK® Communication Bridge
Cấu hình DensiCHEK® Certificates trong FLEXprep™
Tải và cài đặt DensiCHEK® Communication Bridge

Các tác vụ này phải được hoàn thành theo thứ tự được viết trước khi sử dụng chương
trình FLEXprep ™ với thiết bị VITEK® DensiCHEK®.
Ghi chú: Các cấu hình này phải được hoàn thành cho mọi PC hệ thống VITEK® 2 và PC truy
cập FLEXprep ™ từ xa
Liên kết liên
quan

Giao diện đồ họa người sử dụng
Màn hình Thiết bị hiển thị
Màn hình giao diện Phần mềm
FLEXprep
Cấu hình DensiCHEK® Certificates
trong FLEXprep™
Tải và cài đặt DensiCHEK®
Communication Bridge
Tùy chọn: Có thể tùy chỉnh cài đặt Thiết bị kết nối VITEK® DENSICHEK® thông qua FLEXprep ™
bằng cách thực hiện quy trình Định cấu hình Cài đặt Thiết bị kết nối

Tải và cài đặt DENSICHEK® Communication Bridge
1. Đảm bảo thiết bị được kết nối với PC VITEK® 2 hoặc PC từ xa đang truy cập FLEXprep ™

và màn hình PC được hiển thị.
2. Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Hệ thống VITEK 2 (legacy) trên Màn hình chính (Desktop).
3. Đăng nhập vào hệ thống phần mềm.
Yêu cầu truy cập đăng nhập cấp Quản trị viên hoặc Giám sát viên. Tham khảo
Hướng dẫn sử dụng quản lý người dùng BioMerieux để biết thông tin về cách truy
cập, tạo và quản lý tài khoản người dùng.
4. Khi màn hình chính VITEK® 2 xuất hiện, nhấp vào biểu tượng Chế độ xem cấu hình
(Configuration View) ở bên trái, sau đó nhấp vào Cấu hình chung (General
Configuration)
Màn hình Hệ thống xuất hiện.
5. Nhấp vào biểu tượng Khóa / Mở khóa (Lock/Unlock) ở giữa trên cùng của màn hình
của bạn, rồi bấm Có (Yes) để tiếp tục..
6. Bấm vào tab Cài đặt (Settings), rồi trong phần Miscellaneous, chọn hộp kiểm Bật
McFarland (Enable McFarland).
Tham khảo Hướng dẫn sử dụng hệ thống VITEK® 2 để biết thêm thông tin người
sử dụng về các tùy chọn cài đặt bổ sung.
Ghi chú: Khi Bật McFarland được lưu, nó được định cấu hình cho tất cả người dùng. Bạn
không thể định cấu hình cài đặt khác nhau cho từng người dùng từ ứng dụng Hệ
thống VITEK 2. Tuy nhiên, có thể định cấu hình cài đặt người dùng trong
FLEXprep, như được mô tả trong các bước sau.
7. Nhấp vào Lưu. Nhấp vào biểu tượng Khóa / Mở khóa (Lock/Unlock) rồi Thoát (Quit) hoặc

Đóng (Close) ứng dụng Hệ thống VITEK 2.
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8. Đối với PC VITEK® 2, truy cập FLEXprep ™ trên màn hình chính (Desktop), sau đó bấm

đúp vào biểu tượng FLEXprep. Đối với PC từ xa, truy cập FLEXprep ™ bằng cách khởi
chạy trình duyệt Firefox®. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng FLEXprep ™ để biết cấu hình
FLEXprep ™ từ PC từ xa.

Ghi chú: Nếu trình duyệt Firefox nói "Kết nối của bạn không an toàn", hãy tham
khảo Hướng dẫn sử dụng VITEK 2 FLEXprep để biết hướng dẫn về cách
thêm Ngoại lệ (Exceptions).
Chương trình FLEXprep ™ khởi chạy trong cửa sổ trình duyệt Firefox.
9. Tại màn hình Đăng nhập một lần (Single Sign-On) bioMérieux, đăng nhập bằng thông tin đăng nhập
phòng thí nghiệm phù hợp.
Ghi chú: Xem Hướng dẫn sử dụng quản lý người dùng bioMérieux để biết thông tin về
cách truy cập, tạo và quản lý tài khoản người dùng.
Để cấu hình lại các cài đặt hoặc chứng chỉ FLEXprep ™, hãy tham khảo Hướng dẫn sử
dụng VITEK® 2 FLEXprep ™..

Màn hình chính FLEXprep ™ xuất hiện cùng với Chuẩn bị mẫu (Sample Preparation) và Tùy
chọn cấu hình (Configuration options).
10. Nhấp vào Cấu hình (Configuration) và Hiển thị (Display) VITEK DENSICHEK và chọn Có
(Yes) để sử dụng VITEK DENSICHEK.
Ghi chú: Cấu hình này phải được hoàn thành cho mỗi người dùng Hệ thống VITEK®
2. Sau khi được cấu hình, nó chỉ được cấu hình cho người dùng cụ thể đó.
11. Ngay sau đó, cửa sổ Tải xuống DENSICHEK Communication Service xuất hiện để

cảnh báo bạn rằng cần cài đặt dịch vụ Giao tiếp (Communication).

Hình 41: Cửa sổ tải DENSICHEK Communication Service

12. Tháo toàn bộ các USB, CD, và DVD.
13. Sau khi đọc hướng dẫn Cửa sổ Dịch vụ Truyền thông, hãy làm theo bước 1 bằng cách nhấp

vào liên kết tại đây. Cửa sổ Opening install-dce-bridge.exe xuất hiện.
14. Nhấn Lưu tệp (Save File).
15. Khi File Explorer xuất hiện, đảm bảo rằng thư mục Tải xuống (Download) được chọn, rồi
bấm Lưu (Save). Tập tin sẽ tải xuống thư mục Tải xuống. Quá trình tải xuống có thể mất
vài phút để hoàn tất.
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16. Điều hướng đến thư mục Tải xuống, định vị tệp install-dce-Bridge.exe, sau đó bấm đúp

vào tệp để thực hiện cài đặt tệp.
17. Nếu cảnh báo Mở tệp thực thi (Open Executable File) xuất hiện, bấm OK.
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18. Nếu cảnh báo Kiểm soát tài khoản người dùng (User Account Control) xuất hiện,

bấm Có (Yes). ((Điều này có thể xuất hiện dưới hình ảnh một lá chắn nhấp nháy trong
thanh tác vụ Windows mà trước tiên bạn phải nhấp vào.).)
19. Chọn ngôn ngữ tương ứng từ danh sách thả xuống và nhấp vào OK.
Ghi chú: Lựa chọn ngôn ngữ này chỉ dành cho hiển thị văn bản của InstallAnywhere wizard.
Tùy chọn ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Tây Ban Nha.
20. Trình hướng dẫn cài đặt DENSICHEK Bridge 1.0 khởi chạy. Khi thông báo "Xin chúc

mừng! Cầu DENSICHEK đã được cài đặt thành công" xuất hiện, hãy giữ tất cả cài đặt mặc
định là "Có, khởi động lại hệ thống của tôi" và chọn Xong.
21. Nếu máy tính không tự động khởi động lại, hãy khởi động lại máy tính từ màn hình chính
(Desktop) để bàn để hoàn tất cài đặt.
Cấu hình DensiCHEK® Certificates trong FLEXprep™
Ghi chú: Cấu hình này phải được hoàn thành cho mọi PC của Hệ thống VITEK® 2 và PC
truy cập FLEXprep ™ từ xa. Một khi được cấu hình, nó được cấu hình cho tất cả
người sử dụng. Không thể định cấu hình các cài đặt khác nhau cho mỗi người dùng.

Ghi chú: Yêu cầu truy cập đăng nhập cấp Quản trị viên hoặc Giám sát viên. Tham khảo Hướng
dẫn sử dụng quản lý người dùng BioMerieux để biết thông tin về cách truy cập, tạo và
quản lý tài khoản người sử dụng.
Đối với PC VITEK® 2, kích đúp vào biểu tượng FLEXprep. Đối với PC truy cập từ
xa, truy cập FLEXprep ™ bằng cách khởi chạy trình duyệt Firefox®. Tham khảo
Hướng dẫn sử dụng FLEXprep ™ để biết cấu hình FLEXprep ™ từ PC truy cập từ
xa.
Chương trình FLEXprep ™ khởi chạy trong cửa sổ trình duyệt Firefox.
2. Sau khi phần mềm khởi chạy, màn hình Đăng nhập một lần (Single Sign-On)
bioMérieux xuất hiện; đăng nhập với các thông tin phòng thí nghiệm thích hợp.
1.

Ghi chú: Xem Hướng dẫn sử dụng quản lý người dùng bioMérieux để biết thông tin về
cách truy cập, tạo và quản lý tài khoản người sử dụng.
Để cấu hình lại các cài đặt hoặc chứng nhận FLEXprep ™, hãy tham khảo Hướng dẫn
sử dụng VITEK® 2 FLEXprep ™. Nhấp vào Cấu hình và Hiển thị DensiCHEK VITEK
và chọn Có để sử dụng VITEK DensiCHEK.
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Hình 42: Cửa sổ tải DensiCHEK Communication Service

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Sau khi đọc hướng dẫn, hãy làm theo bước 2 bằng cách nhấp vào Click Here.
Chứng nhận phải được định cấu hình để sử dụng VITEK® DensiCHEK® với
FLEXprep ™. Hãy xem lại Hướng dẫn sử dụng FLEXprep ™ để biết thông tin về xử lý
các trường hợp ngoại lệ.
Một tab trạng thái xuất hiện “Your connection is not secure” cho biết chứng chỉ chưa
được chấp nhận.
Nhấp vào Advanced.
Thông tin xuất hiện về chứng chỉ bảo mật.
Nhấp vào Add Exception.
Cửa sổ Add Security Exception xuất hiện.
Đảm bảo Lưu trữ vĩnh viễn ngoại lệ (Permanently store this exception) được
bật và nhấp vào Confirm Security Exception.
Màn hình được làm mới và phiên bản được hiển thị ở góc trên cùng bên trái.
Đóng tab hiện tại.
Màn hình FLEXprep™ tái xuất hiện.
Trong cửa sổ Download DensiCHEK Communication Service, nhấn OK.
Trên trang Cấu hình, chọn Yes cho 'Hiển thị VITEK DensiCHEK' để hiển thị
McFarland trong Phần mềm trong các quy trình công việc phù hợp được nêu chi tiết
trong 'Quy trình làm việc và Quy trình hướng dẫn', nếu muốn..
Nhấn vào nút Lưu (Save), và nhấn OK.
Đóng và mở lại FLEXprep™ để làm mới cấu hình.
Đăng nhập lại vào FLEXprep. Cài đặt lại bất kỳ thiết bị USB, CD, DVD cần thiết..

Cài đặt cấu hình Thiết bị kết nối
Có thể tùy chỉnh cài đặt Thiết bị kết nối VITEK® DENSICHEK® thông qua FLEXprep
™..
Với phần mềm VITEK® 2 thích hợp, có thể tùy chỉnh màn hình để chọn màu đèn LED,
điều chỉnh độ sáng và hơn thế nữa trên PC Hệ thống VITEK® 2 bằng cách khởi chạy
chương trình VITEK® FLEXprep ™.
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Hình 43: Cài đặt cấu hình

Ghi chú: Cấu hình này phải được hoàn thành cho mọi PC hệ thống VITEK® 2 và PC truy
cập FLEXprep ™ từ xa. Một khi được cấu hình, nó được cấu hình cho tất cả người
dùng. Không thể cấu hình các cài đặt khác nhau cho mỗi người sử dụng.
1. Đảm bảo thiết bị được kết nối với PC VITEK® 2 hoặc PC từ xa đang truy cập

FLEXprep ™ và màn hình PC được hiển thị..
2. Đặt Pod trên thiết bị cơ sở.
Màu đèn phù hợp với thiết bị cơ sở cho biết Pod được đồng bộ với thiết vị cơ sở.
3. Đối với PC VITEK® 2, truy cập FLEXprep ™ trên máy tính để bàn, sau đó bấm đúp vào
FLEXprep.
Chương trình FLEXprep ™ khởi chạy trong cửa sổ trình duyệt Firefox.
4. Tại màn hình Đăng nhập một lần bioMérieux (bioMérieux Single Sign-On), đăng nhập bằng
thông tin đăng nhập phòng thí nghiệm phù hợp.
Ghi chú: Xem Hướng dẫn sử dụng quản lý người dùng bioMérieux để biết thông tin về
cách truy cập, tạo và quản lý tài khoản người dùng.
Để cấu hình lại các cài đặt hoặc chứng chỉ FLEXprep ™, tham khảo Hướng dẫn sử dụng
VITEK® 2 FLEXprep ™.

Màn hình chính FLEXprep ™ xuất hiện với các tùy chọn Chuẩn bị và Cấu hình mẫu (Sample
Preparation and Configuration options).
5. Nhấp vào Cấu hình (Configuration) và điều hướng đến phần Cấu hình thiết bị kết nối
(Connectivity Base Configuration).
Cài đặt Cấu hình Thiết bị Kết nối chỉ xuất hiện nếu VITEK® DENSICHEK®
Communication Bridge được thiết lập trong FLEXprep ™ và nếu Thiết bị Kết nối được
kết nối với PC VITEK® 2.
6. Đối với Màu Pod, chọn màu để thay đổi màu đèn LED ghép nối (ví dụ: tùy chọn đèn
LED màu lục lam, lam, hồng, trắng, xanh lục hoặc vàng).
Ánh sáng màu phù hợp với thiết bị cơ sở cho biết Pod được đồng bộ hóa với thiết bị cơ
sở.
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7. Đối với Cường độ ánh sáng ống nghiệm, nhấp vào nút điều hướng trái / phải để

giảm / tăng độ sáng LED hoặc nhấp vào tỷ lệ để điều chỉnh độ sáng từ 0-100%.
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8. Đối với Thời gian ngủ của thiết bị (phút), nhấp vào nút điều hướng trái / phải để giảm

/ tăng lượng thời gian hoặc nhấp vào tỷ lệ để điều chỉnh tỷ lệ này từ 0-30 phút trước
khi chế độ Tiết kiệm năng lượng tự động được bật.

Ghi chú: Trong màn hình cấu hình Thời gian ngủ thiết bị, cài đặt 0 (ngoài cùng bên trái)
sẽ tắt chế độ Tiết kiệm năng lượng, do đó, nguồn cơ sở không bao giờ tắt. Đối với các
giá trị 5-30 phút, giá trị cho biết lượng thời gian không hoạt động tính bằng phút
phải xảy ra trước khi đơn vị cơ sở và Pod chuyển sang chế độ Tiết kiệm năng lượng.
9. Nhấn Save.

Thông báo (Xác nhận) Confirmation xuất hiện.
10. Nhấn OK để lưu cài đặt.
QUAN TRỌNG: Nội dung của cassette VITEK® 2 sẽ bị loại bỏ khi lưu cấu hình nếu cassette
chưa được gửi đến máy chủ VITEK® 2.
Các cài đặt đã được cập nhật và màu sắc ghép nối thay đổi.
QUAN TRỌNG: Để hoàn tất cài đặt, người dùng phải thực hiện thử nghiệm trống với Tham
chiếu 0,0 McFarland trên mỗi Pod. Tham khảo Thực hiện kiểm tra tham chiếu
McFarland trong Chương 5.
Quản lý người dùng
Xem Hướng dẫn sử dụng quản lý người dùng bioMérieux để biết thông tin về cách truy cập,
tạo và quản lý tài khoản người dùng. Tham khảo các tài liệu này để biết danh sách tất cả các
nhóm và quyền người dùng có thể.
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Khởi động hệ thống
Thiết bị cơ sở phải được cắm và Pod phải được sạc bằng cách đặt nó trên thiết bị. Trước khi
sử dụng, thiết bị ở chế độ Tiết kiệm năng lượng. Thiết bị sẽ bật khi ống nghiệm được đưa
vào Pod, khi màn hình hiển thị được gõ hoặc khi Pod được gỡ bỏ và đặt lại vào bộ phận cơ
sở.
Khi Thiết bị kết nối vào chế độ Tiết kiệm năng lượng, đèn ghép nối thiết bị cơ sở và đèn
ghép nối Pod sẽ nhấp nháy. Tuy nhiên, nếu Pod nằm trên Đế kết nối khi thiết bị ở chế độ
Tiết kiệm năng lượng, đèn thiết bị cơ sở vẫn sáng, không nhấp nháy.
Để biết hướng dẫn để khởi động phần mềm VITEK® 2 và PC tương thích với thiết bị, hãy
tham khảo Hướng dẫn sử dụng VITEK® 2.

Tắt hệ thống
Sau khoảng thời gian được định cấu hình, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ Tiết kiệm năng
lượng. Người dùng có thể chọn lượng thời gian trước khi vào chế độ Tiết kiệm năng lượng
trên màn hình Cấu hình. Lượng thời gian mặc định là năm phút. Thiết bị sẽ bật lại một lần
nữa khi một ống được đưa vào thiết bị, một khi màn hình thiết bị được chạm vào hoặc khi
Pod được tháo ra và đặt lại vào bộ phận thiết bị. Khi Thiết bị hiển thị chuyển sang chế độ
Tiết kiệm năng lượng, màn hình hiển thị sẽ tắt và đèn ghép Pod sẽ nhấp nháy.
Pod không thể tắt được. Pin đã cạn kiệt theo thời gian khi nó không được sạc trên thiết bị.
Để biết hướng dẫn tắt phần mềm VITEK 2 và PC tương thích với thiết bị, hãy tham khảo
Hướng dẫn sử dụng VITEK 2.
Ghi chú: Thiết bị cơ sở chỉ có thể được tắt bằng cách rút phích cắm ra khỏi nguồn điện. Pod sẽ tắt
khi hết pin.

Hiểu phạm vi tham chiếu McFarland
Các tham chiếu McFarland được gắn nhãn với các giá trị để chỉ ra phạm vi mục tiêu.
Khi tham chiếu McFarland được lắp đặt, một màn hình tương tự như sau xuất hiện:
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Hình 44: Màn hình Tham chiếu McFarland

1.
2.
3.

Phạm vi đo lường McFarland
Số LOT (Nhận được từ RFID)
Giá trị Tham chiếu McFarland

Màn hình khác với màn hình McFarland bình thường, vì số LOT xuất hiện.
Giá trị tham chiếu McFarland được ghi lại trong thẻ RFID. Khi thực hiện kiểm tra tham chiếu
cho các tham chiếu 0,5, 2.0 và 3.0, bộ đo lường McFarland xuất hiện màu xanh lá cây khi
thiết bị đang đọc trong phạm vi chấp nhận được. Ngoài ra, đèn Trạng thái McFarland trên Pod
biểu thị trạng thái của Tham chiếu McFarland - màu đỏ biểu thị giá trị không đạt và màu xanh
lá cây biểu thị giá trị đã đạt.
Điều này phải được xác nhận để người dùng xác định rằng Tài liệu tham khảo McFarland
và thiết bị đang hoạt động đúng.

CẢNH BÁO
: Các giá trị cho Tham chiếu McFarland trong Bảng 13 dành riêng cho bộ
Tham chiếu McFarland và không được sử dụng với một bộ khác.

Bảng 13: Giá trị Tham chiếu McFarland
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Tham chiếu McFarland

Phạm vi chấp nhận

Giải thích

0.0 McF

N/A

0.5 McF

0.39 - 0.61 McF

Tham chiếu McFarland này
phải được sử dụng trước khi
lắp đặt Tham chiếu
McFarland 0,5, 2.0 hoặc 3.0.
Nó dành riêng cho bộ Tham
chiếu McFarland và không
được sử dụng với một bộ
khác. Sau khi hoàn thành
kiểm tra Tham chiếu
McFarland, bạn phải thực
hiện quy trình Ống nghiệm
Zeroing Saline-Filled bằng
cách sử dụng ống nghiệm
chứa nước muối.
Giá trị này đại diện cho giá
trị McFarland đối với thẻ
GP / GN. Giá trị không
được thiết kế chính xác.
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Tham chiếu McFarland

Phạm vi chấp nhận

Giải thích

2.0 McF

1.81 - 2.19 McF

3.0 McF

2.75 - 3.25 McF

Giá trị này đại diện cho giá
trị McFarland đối với thẻ
YST / BCL. Giá trị không
được thiết kế chính xác.
Giá trị này đại diện cho
giá trị McFarland đối với
thẻ CBC/NH/ANC. Giá trị
không được thiết kế chính
xác

QUAN TRỌNG: Thẻ RFID trong mỗi Tham chiếu McFarland gửi giá trị Tham chiếu
McFarland tới thiết bị. Sử dụng bộ đo lường McFarland trên màn hình để xác
định xem thiết bị có đang đọc trong phạm vi chấp nhận được hay không.
Thực hiện kiểm tra tham chiếu McFarland
Nếu đang sử dụng phần mềm VITEK® 2 tương thích với VITEK® DensiCHEK®, hãy
làm theo quy trình Đăng nhập vào VITEK FLEXprep trước khi thực hiện các bước này.
Người sử dụng cần thực hiện kiểm tra Tham chiếu McFarland trước khi sử dụng thiết bị lần
đầu tiên, ít nhất mỗi tháng một lần, sau khi vệ sinh thiết bị và sau khi chuyển thiết bị sang
môi trường phòng thí nghiệm mới. Người sử dụng không bao giờ được hiệu chỉnh thiết bị.
Nó được hiệu chuẩn tại nơi sản xuất trong quá trình lắp ráp. Người dùng phải thực hiện kiểm
tra Tham chiếu McFarland để xác nhận rằng hiệu suất của thiết bị nằm trong phạm vi chấp
nhận được.
Trước khi sử dụng, thiết bị ở chế độ Tiết kiệm năng lượng. Thiết bị bật khi ống nghiệm được lắp vào..
Sử dụng thiết bị để thực hiện kiểm tra Tham chiếu McFarland và ghi lại các giá trị McFarland
xuất hiện trên bộ đo lường.

CẢNH BÁO
Nếu lắp khi ống Tham chiếu McFarland và có bất kỳ sự cố nào sau đây xảy
ra, thì Tham chiếu McFarland hoặc thiết bị có thể bị trục trặc:
•
•
•
•

Phạm vi McFarland hoặc giá trị McFarland không xuất hiện trên màn hình.
Số LOT không xuất hiện trên màn hình.
Các ống không sáng (nếu được cấu hình như vậy).
Các ống tham chiếu McFarland nằm ngoài phạm vi.

Việc không xử lý được tham chiếu McFarland hoặc thiết bị bị trục trặc có
thể dẫn đến kết quả McFarland không chính xác. Liên hệ với đại diện
bioMérieux để biết thêm thông tin.

CẢNH BÁO
Việc không thực hiện kiểm tra Tham chiếu McFarland thường xuyên có thể
gây ra các lần đọc McFarland không chính xác khi tạo huyền phù. Người
dùng phải tiến hành kiểm tra Tham chiếu McFarland mỗi tháng một lần để
xác nhận rằng thiết bị đang đọc trong phạm vi chấp nhận được.
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CẢNH BÁO
Nếu ống Tham chiếu McFarland hoặc ống nghiệm chứa nước muối có mẫu
thử bị vấy bẩn, có mảnh vỡ trên đó, bị trầy xước hoặc bị hỏng, không được
sử dụng. Sử dụng ống nghiệm hoặc ống McFarland bẩn hoặc bị hỏng có thể
dẫn tới kết quả không chính xác.

CẢNH BÁO
Nếu Tham chiếu McFarland không bị hư hại, trầy xước và vỡ và khi đọc đèn
có màu đỏ, thì điều có nghĩa là thiết bị hoặc Tham chiếu McFarland không
hoạt động đúng. Nếu vấn đề vẫn còn, liên hệ với đại diện bioMérieux tại địa
phương để được hỗ trợ.

THẬN TRỌNG: Khi thực hiện kiểm tra Tham chiếu McFarland, nếu số đọc
McFarland xuất hiện ngoài phạm vi chấp nhận được tại nhiều Tham chiếu
McFarland, có thể thiết bị đã có vấn đề. Liên lạc với đại diện bioMérieux tại
địa phương để được hỗ trợ.

THẬN TRỌNG: Nếu ống nghiệm Tham chiếu McFarland không được lắp
chính xác, thì giá trị Tham chiếu McFarland không xuất hiện trên màn
hình.
Ghi chú: KHÔNG trộn Tham chiếu McFarland giữa các bộ tham chiếu khác nhau.
1. Đảm bảo các ống nghiệm không bị hư hại, trầy xước và mảnh vụn trước khi sử dụng.
2. Tùy chọn: Nếu giao diện là với phần mềm FLEXprep ™, hãy điều hướng đến màn hình Cấu hình

trong FLEXprep trước khi lắp Tham chiếu McFarland 0,0.
3. Lắp Tham chiếu McFarland 0,0 vào thiết bị sao cho ống nghiệm có giá trị Tham
chiếu McFarland đối diện với người sử dụng và nằm ở vị trí phía trước của Pod..
Thiết bị này chiếu sáng ống nghiệm và đo giá trị Tham chiếu McFarland. Giá trị
McFarland hoặc X.XX màu đỏ xuất hiện trên màn hình, cùng với số LOT của Tham
chiếu McFarland.
4. Nhấn và giữ nút ở mặt sau của Pod cho đến khi Đèn nhấp nháy và thời gian đọc hai
giây bắt đầu. Sau khi thời gian đọc kết thúc, giá trị McFarland xuất hiện là 0,00 trên
màn hình.
Pod trống.
5. Lắp Tham chiếu McFarland tiếp theo vào thiết bị.
Ghi chú: Pod trống với Tham chiếu McFarland 0,0 phải được thực hiện trước tiên.
Không phải lắp các Tham chiếu McFarland khác (0.5, 2.0 và 3.0) theo một thứ tự
cụ thể.

Thiết bị này chiếu sáng ống nghiệm và đo Tham chiếu McFarland, trong khoảng thời
gian đọc hai giây. Giá trị và trạng thái McFarland tương ứng của Tham chiếu
McFarland xuất hiện trên màn hình. Đèn trạng thái McFarland trên Pod cũng cho biết
trạng thái
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của Tham chiếu McFarland - màu đỏ biểu thị giá trị không đạt và màu xanh lá cây
biểu thị đạt. Số LOT xuất hiện trên màn hình, cho biết đó là Tham chiếu McFarland
chứ không phải ống mẫu
6. Khi màn hình hiển thị giá trị McFarland, hãy xác nhận rằng giá trị đó sẽ hiển thị với
thước đo màu xanh lá cây. Nếu bộ đo hiển thị màu đỏ, Kiểm tra McFarland đã thất
bại. Làm sạch ống Tham chiếu McFarland và thử lại. Nếu sự cố vẫn còn, hãy thử một
bộ Tham chiếu McFarland khác hoặc liên hệ với đại diện bioMerieux tại địa phương
để được hỗ trợ.
Một giá trị McFarland xuất hiện trên bộ đo.
Giá trị này có thể được ghi thủ công cho hồ sơ của bạn.
7. Loại bỏ Tham chiếu McFarland..
Bộ đo McFarland biến mất khi ống đcược lấy ra.
8. Lặp lại các bước 5-7 cho mỗi Tham chiếu McFarland (0.5, 2.0, 3.0).
Kiểm tra Tham chiếu McFarland Reference đã hoàn tất.

Liên kết liên
quan

Logging in to the VITEK 2 FLEXprep Software
Preparing Suspensions for ID and AST Cards
(Connectivity) Preparing Suspensions for ID and AST
Cards (Standalone) Maintenance Schedule
Preventive Maintenance Operations
Ống nghiệm Zeroing Saline-Filled
Quy trình này phải được thực hiện sau khi kiểm tra Tham chiếu McFarland và khi cần thiết để
đảm bảo rằng kết quả là chính xác. Ống nhựa phải được sử dụng với thiết bị này. Nếu một
ống thủy tinh được sử dụng thay thế, kết quả có thể không chính xác. Thực hiện quy trình quy
về 0 này cho mỗi sự kiện sau:
Sau khi nhận một lô ống nghiệm mới.
• Sau khi thực hiện một kiểm tra Tham chiếu McFarland.
• Như một phần của quy trình bảo trì hàng tháng.
• Sau khi chuyển thiết bị sang môi trường phòng thí nghiệm mới.
•

CAUTION: Không sử dụng ống nghiệm rỗng, ống nghiệm có huyền phù
nuôi cấy hoặc ống thủy tinh để làm dụng cụ. Người sử dụng phải sử dụng
ống nghiệm polystyrene 12 mm x 75 mm sạch, chứa nước muối hoặc thiết bị
trống.

QUAN TRỌNG: Khi di chuyển thiết bị từ vị trí được lưu trữ ra bên ngoài ở nhiệt độ vận hành đã chỉ
định, phải để nhiệt độ thiết bị ổn định trước khi thực hiện quy trình quy về 0 (zeroing)
và trước khi đo huyền phù.

QUAN TRỌNG: Để đảm bảo thiết bị của bạn được định cấu hình chính xác, luôn luôn lấy thiết bị
trước khi đo và ghi các giá trị McFarland.
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CẢNH BÁO
Thực hiện quy về 0 thiết bị có ống trống có thể khiến giá trị không chính xác
hiển thị khi lắp vào huyền phù nuôi cấy vào thiết bị.

1. Tùy chọn: Nếu giao tiếp với phần mềm FLEXprep ™, hãy điều hướng đến màn hình

Liên kết liên
quan

Chuẩn bị mẫu (Sample Preparation) trong FLEXprep và đi đến Quick McFarland
Entry hoặc màn hình cassette mới. Đặt Pod trên thiết bị cơ sở hoặc nếu Pod được sạc,
giữ Pod trong khi thực hiện quy trình quy về 0, nếu thích.
2. Đặt một ống nghiệm chứa đầy nước muối không bị hư hại, trầy xước hoặc vết bẩn
vào vị trí ống phía trước của Pod và ấn nó xuống hết cỡ. Xoay ống trong khoảng thời
gian đọc 2 giây, được biểu thị bằng các dấu chấm trên màn hình. Một giá trị số được
hiển thị.
3. Nếu giá trị 0,00 không được hiển thị, nhấn và giữ nút ở mặt sau của Pod trong khoảng
ba giây. Đèn ống sẽ nhấp nháy và thời gian đọc hai giây bắt đầu. Xoay ống trong
khoảng thời gian đọc 2 giây và 0,00 sẽ xuất hiện trên màn hình.
Ống nghiệm được quy về 0, và bạn có thể bắt đầu chuẩn bị huyền phù.
Preparing Suspensions for ID and AST Cards
(Connectivity) Preparing Suspensions for ID and AST
Cards (Standalone)

Chuẩn bị huyền phù
Khi chuẩn bị ống nghiệm để đo giá trị McFarland của phân lập nuôi cấy, phải chọn loại
phạm vi chính xác cho vi sinh vật. Phạm vi đã chọn phải tương ứng với loại thẻ bạn đang sử
dụng.
Bảng 14: Màn hình hiển thị và phạm vi tương ứng
Màn hình hiển thị

Phạm vi đọc hiển thị

Phạm vi hiệu suất

GN - GP

0.00 - 2.00

0.50 - 0.63

YST- BCL

0.00 - 4.00

1.80 - 2.20

CBC - NH - ANC

0.00 - 4.00

2.70 - 3.30

N/A

0.00 - 4.00

N/A

CẢNH BÁO
Loại thẻ chính xác phải được chọn cho huyền phù để phạm vi McFarland
chính xác được sử dụng để đánh giá huyền phù. Nếu không có thể dẫn đến
đánh giá không chính xác về huyền phù.

CẢNH BÁO
Sử dụng một ống nghiệm under-filled có thể gây ra giá trị McFarland không
chính xác cho các huyền phù nuôi cấy. Nếu xác định một ống nghiệm
under-filled, không sử dụng nó.
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THẬN TRỌNG: Thiết bị không được thiết kế để sử dụng với ống nghiệm
thủy tinh. Nếu xác định đó là một ống nghiệm thủy tinh, không sử dụng nó.

CẢNH BÁO
Nếu nước muối hoặc sinh vật tràn ra hoặc nhỏ giọt trên Pod, hãy làm sạch
thiết bị bằng chất tẩy rửa được chỉ định.
Việc không làm sạch sự cố tràn hoặc nhỏ giọt trên Pod có thể gây ra kết quả
đọc giá trị McFarland không chính xác cho các huyền phù nuôi cấy.

CẢNH BÁO
Việc không làm sạch sự cố tràn hoặc nhỏ giọt trên Pod có thể gây ra kết quả
đọc giá trị McFarland không chính xác cho các huyền phù nuôi cấy.

CẢNH BÁO
Làm đổ chất lỏng trong thiết bị có thể gây ra sự cố. Không pha nước muối
vào ống nghiệm khi nó ở trong Pod. Trong trường hợp xảy ra sự cố tràn,
ngay lập tức vệ sinh và làm khô thiết bị, sau đó thực hiện kiểm tra Tham
chiếu McFarland để xác nhận hoạt động đúng trước khi tiếp tục sử dụng.

Liên kết liên
quan

Preparing Suspensions for ID and AST Cards
(Connectivity) Preparing Suspensions for ID and AST
Cards (Standalone)

Quy trình làm việc độc lập (Chỉ có Thiế bị hiển thị)
Quy trình làm việc độc lập đề cập đến việc sử dụng thiết bị VITEK® DensiCHEK® với Thiết
bị hiển thị không được kết nối với phần mềm VITEK® 2. Cần có Thiết bị hiển thị để sử dụng
VITEK® DensiCHEK® với quy trình làm việc độc lập.
Liên kết liên
quan
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Chuẩn bị huyền phù cho thẻ ID và AST (Độc lập)
Đảm bảo Pod được ghép nối với thiết bị bằng cách xác minh rằng cả Pod và thiết bị đều có
cùng màu đèn ghép nối. Thực hiện quy trình đưa Pod về 0 vào đầu mỗi lần thực hiện bằng
cách lắp một ống nước muối không bị hư hại, trầy xước hoặc vết bẩn vào vị trí ống trước.
Nhấn nút trên Pod trong khoảng ba giây. Đèn ống sẽ nhấp nháy và thời gian đọc hai giây sẽ
bắt đầu, được biểu thị bằng các dấu chấm trên màn hình. Xoay ống trong khoảng thời gian
đọc 2 giây và 0,00 sẽ hiển thị.

CẢNH BÁO
Việc không tuân theo các hướng dẫn này trong chuẩn bị huyền phù hoặc sử
dụng ống nghiệm có thể khiến kết quả không chính xác hoặc thiết bị gặp
trục trặc. Phải đảm bảo rằng quy trình quy về 0 (zeroing) đã thành công
bằng cách xác nhận rằng bộ đo McFarland đọc 0,00 ở quy trình quy về 0

CẢNH BÁO
Nếu thiết bị VITEK® DensiCHEK® không có sẵn, không được sạc hoặc chưa
sẵn sàng để sử dụng, hãy đo độ đục của chế phẩm bằng thiết bị VITEK® dự
phòng có thể so sánh được. Nếu không, có thể gây ra kết quả chậm trễ.

CẢNH BÁO
Liên tục lắp đặt và tháo ống nghiệm trong quá trình tạo huyền phù có thể
gây trầy xước ống, dẫn đến kết quả không chính xác.

CẢNH BÁO
Chỉ nên sử dụng các ống mẫu được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng.

1. Ấn nút Loại thẻ (Card Type) trên màn hình Thiết bị hiển thị, cho đến khi loại thẻ

mong muốn xuất hiện (vd. CBC - NH - ANC).
Các tùy chọn loại thẻ như sau:
◦

GP - GN
◦ BCL - YST
◦ ANC - CBC - NH
◦ N/A
Hình 45: NÚt loại thẻ trên Thiết bị hiển thị (ANC - CBC - NH)

2. Đảm bảo các ống nghiệm không bị hư hại, trầy xước và vỡ trước khi sử dụng.
3. Thực hiện một trong những điều sau:

Chọn một ống nghiệm và đổ đầy với lượng nước muối thích hợp.
• Chọn một ống nghiệm chứa đầy nước muối.
4. Thêm một vi sinh vật vào ống chứa đầy nước muối và trộn thủ công huyền phù trong
ống với một miếng gạc hoặc vòng cho đến khi đạt được dung dịch đồng nhất.
•
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5. Lắp mẫu đã chuẩn bị vào vị trí ống phía trước của Pod và ấn xuống hết cỡ. Khi thiết

bị bắt đầu giai đoạn đọc hai giây, được chỉ định bởi các dấu chấm trên màn hình
Display Base, xoay ống trong 2 giây. Giá trị McFarland được đo và hiển thị.

QUAN TRỌNG: Nếu loại thẻ chính xác không được chọn, thì một phạm vi chấp nhận được của
McFarland sẽ không xuất hiện trên bộ đo. Phải chọn đúng loại thẻ để bộ đo
McFarland thích hợp xuất hiện.
QUAN TRỌNG: Nếu màn hình #. ## xuất hiện, hoặc miếng gạc đang chặn ống kính, một mẫu vật
đang chặn ống kính hoặc huyền phù quá nặng. (Xem Phụ lục B Khắc phục sự cố
để biết thêm thông tin.)

CẢNH BÁO
Đảm bảo rằng ống nghiệm mẫu được quay ít nhất đủ một vòng quay
và tiếp tục quay trong toàn bộ thời gian đọc 2 giây. Nếu không có thể
dẫn đến kết quả McFarland không chính xác.

Ghi chú: Đèn xanh lục trên Pod và bộ đo báo rằng huyền phù nằm trong phạm vi hiệu
suất của loại thẻ đã chọn. Đèn đỏ cho biết huyền phù nằm trên phạm vi hiệu suất
của loại thẻ đã chọn. Đèn vàng cho biết huyền phù nằm dưới phạm vi hiệu suất
của loại thẻ đã chọn.
6. Nếu McFarland vượt quá phạm vi, hãy thực hiện một trong các giải pháp sau đây

và sau đó kiểm tra lại huyền phù theo Bước 5.

Hủy bỏ ống và lặp lại các bước trước đó để tạo một huyền phù mới..
• Pha loãng mẫu quá nhiễm bằng nước muối. - Lấy ống mẫu ra khỏi Pod trước khi
thêm nước muối vào huyền phù.
Nếu giá trị McFarland đo được nằm trong phạm vi, hãy thêm vi sinh vật vào ống chứa
nước muối và trộn thủ công huyền phù trong ống bằng tăm bông hoặc vòng. Lặp lại
bước 5 để đo mẫu.
Khi giá trị McFarland được chấp nhận được đo, hãy ghi thủ công giá trị McFarland cho hồ sơ của
bạn (chế độ độc lập).
Lấy huyền phù ra khỏi thử nghiệm cho ID và AST.
Thực hiện quy trình này với các ống mẫu thử bổ sung.
•

7.

8.
9.
10.

Quy trình làm việc kết nối (Thiết bị Kết nối hoặc Hiển thị)
Quy trình làm việc kết nối đề cập đến việc sử dụng thiết bị VITEK® DensiCHEK®
với phần mềm Hệ thống VITEK® 2 tương thích (ví dụ: 9.02 trở lên).
QUAN TRỌNG: Không kết nối nhiều thiết bị cơ sở với cùng một PC một lúc.

Liên kết liên
quan
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Đăng nhập phần mềm VITEK® 2 FLEXprep™
Nếu bạn đang sử dụng phần mềm VITEK® 2 tương thích với VITEK® DensiCHEK®,
hãy làm theo quy trình này trước khi thực hiện kiểm tra Tham chiếu McFarland.
1. Đảm bảo phần Cấu hình FLEXprep với Thiết bị đã được thực hiện..
2. Đối với PC VITEK® 2, truy cập FLEXprep ™ trên máy tính để bàn, sau đó bấm đúp

vào biểu tượng FLEXprep. Đối với PC từ xa, truy cập FLEXprep bằng cách khởi
chạy trình duyệt Firefox. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng phần mềm FLEXprep
VITEK 2 để biết cấu hình FLEXprep của PC từ xa..
Chương trình FLEXprep ™ khởi chạy trong cửa sổ trình duyệt Firefox.
3. Tại màn hình Đăng nhập một lần bioMérieux, đăng nhập bằng thông tin đăng nhập phòng thí
nghiệm phù hợp.
Ghi chú: Xem Hướng dẫn sử dụng quản lý người dùng bioMérieux để biết thông tin về
cách truy cập, tạo và quản lý tài khoản người dùng..
Để cấu hình lại các cài đặt hoặc chứng chỉ FLEXprep ™ của bạn, hãy tham khảo Hướng
dẫn sử dụng VITEK® 2 FLEXprep ™.

Màn hình chính FLEXprep ™ xuất hiện với các tùy chọn Chuẩn bị và Cấu hình mẫu (Sample
Preparation and Configuration).
Điều hướng phần mềm FLEXprep™
Tham khảo Mô tả hệ thống và các thao tác cơ bản> Thông tin cơ bản về hệ thống> Giao diện
người dùng trong Chương 3 của hướng dẫn sử dụng này để biết cách chụp màn hình giao diện
FLEXprep ™.
Ghi chú: Để nhập thủ công các giá trị McFarland trong bất kỳ quy trình công việc nào, hãy điều hướng đến
màn hình Cấu hình và đặt tùy chọn Sử dụng VITEK DensiCHEK thành Không và sau đó Lưu cài đặt.
Làm theo Hướng dẫn sử dụng phần mềm FLEXPrep của VITEK® 2 theo phần mềm FLEXprep.
1. Thực hiện theo Đăng nhập vào quy trình Phần mềm VITEK® 2 FLEXprep ™..
2. Trên màn hình Chuẩn bị mẫu đầu tiên, nhập dữ liệu vào các trường sau:

Lab ID
• Isolate
• Tùy chọnl: Bench ID
•

Ghi chú:
Trong FLEXprep ™, bấm Cấu hình, rồi chọn tùy chọn Hiển thị Bench,
bấm Có và sau đó Lưu cài đặt. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng phần mềm web
VITEK® 2 để biết thêm thông tin về cách định cấu hình cài đặt Bench.
[VITEK 2] PC
• Cassette ID
•

Ghi chú:
Nếu bạn đang sử dụng công cụ VITEK® 2 Compact, hãy nhập số hợp lệ
(1-9) hoặc quét mã vạch trên băng cassette trong trường ID Cassette. Nếu bạn
đang sử dụng công cụ VITEK® 2, dữ liệu cho trường ID Cassette phải được
nhập thủ công mỗi lần.
3. Ấn Enter.

Màn hình Chuẩn bị mẫu (Sample Preparation) thứ hai xuất hiện với các trường bổ sung..
4. Với thẻ của bạn, thực hiện một trong các nhiệm vụ sau tùy thuộc vào phương
pháp ưa thích của bạn:
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Tùy chọn

Mô tả

Sử dụng FLEXprep ™, thực
hiện một trong các tác vụ
sau:
Sử dụng VITEK®
DensiCHEK® Display
Base, thực hiện các tác vụ
sau:

Bấm vào trường Loại thẻ, sau đó quét mã vạch trên
thẻ. HOẶC Nhập thủ công số mã vạch trong trường
Loại thẻ.
Nhấn nút Loại thẻ ở dưới cùng của Thiết bị hiển thị
để danh mục thẻ phù hợp xuất hiện.

QUAN TRỌNG: Khi thiết bị được kết nối với PC FLEXprep ™, người dùng có thể quét mã vạch
thẻ và thiết bị sẽ tự động điều chỉnh theo phạm vi McFarland chính xác cho thẻ cụ
thể đó.
5. Thực hiện theo quy trình chuẩn bị huyền phù cho thẻ ID và AST..
6. Nhập dữ liệu trong các trường còn lại cho cùng một mẫu phân lập.

Ghi chú: Có thể có tối đa hai thẻ AST cho mỗi mẫu phân lập, nhưng chỉ có một thẻ ID cho mỗi mẫu phân
lập.
7. Khi hoàn thành phân lập, nhấp vào Xác thực (tối đa hai thẻ AST và một thẻ ID).
8. Thực hiện các bước 4-7 cho mọi phân lập còn lại.

Ghi chú: Nếu đã nhập dữ liệu thẻ trong màn hình Chuẩn bị mẫu thứ nhất và thứ hai, hãy
nhấp vào Xác thực và sau đó đóng trình duyệt để khởi động lại FLEXprep ™, khi
FLEXprep ™ được mở lại, nó sẽ trở về màn hình Chuẩn bị mẫu thứ hai với dữ liệu
thẻ được xác thực.
Bạn có thể tiếp tục hoặc nhấp vào New Cassette để quay lại màn hình Chuẩn bị mẫu đầu tiên.
Ghi chú: Nếu bạn bấm vào New Cassette trước khi bấm Send cassette, dữ liệu được
nhập cho Cassette hiện tại sẽ bị xóa và không được lưu. Nhấp vào New Cassette
cũng sẽ xóa cài đặt Bench của bạn. Luôn nhấp vào Send cassette để lưu dữ liệu
đã nhập cho mỗi băng cassette.
9. Sử dụng điều hướng >/< để di chuyển tới thẻ truwocs và sau.

Ghi chú: Để xóa thẻ, điều hướng đến thẻ cần thiết và nhấp Xóa thẻ (Delete Card).
Thẻ phát sáng trong chế độ xem Mục lục viết tắt sẽ phản ánh lựa chọn thẻ của
bạn.
10. Nhấp vào Mục lục (Summary) ở bên phải để xem tất cả dữ liệu cassette..
11. Nhấp Trở lại (Back) để trở lại màn hình Chuẩn bị mẫu (Sample Preparation) thứ 2.
12. Khi cassette đã hoàn thành, nhấp Send Cassette.
Ghi chú: Nếu bạn bấm vào New Cassette trước khi bấm Send Cassette, dữ liệu được
nhập cho cassette hiện tại sẽ bị xóa và không được lưu. Nhấp vào New Cassette
cũng sẽ xóa cài đặt Bench của bạn. Luôn nhấp vào Send cassette để lưu dữ liệu
đã nhập cho mỗi cassette.
Sau khi nhấp vào Send cassette, cassette được đóng lại và dữ liệu sẽ được chuyển đến
máy chủ VITEK® 2. Có thể tải cassette trong thiết bị VITEK® 2 tương ứng. Màn
hình Chuẩn bị mẫu (Sample Preparation) đầu tiên xuất hiện và cài đặt Bench vẫn
xuất hiện.
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13. Tùy chọn: Nhấp New Cassette.

Màn hình làm mới và màn hình Chuẩn bị mẫu (Sample Preparation) đầu tiên xuất
hiện. Dữ liệu Cassette trước và cài đặt Bench sẽ bị xóa. Từ đây, có thể nhập ID
Cassette và bắt đầu lại nhiệm vụ từ Bước 1.
14. Nhấp PC: [VITEK] text để truy cập màn hình Danh sách công việc để xem
kết quả, để xem các phần tách biệt hoặc để xác định thẻ.
Tham khảo Hướng dẫn sử dụng mạng phần mềm VITEK® 2 để biết thêm thông tin.
Ghi chú: [VITEK] text thay đổi tùy thuộc vào những gì người dùng đã đặt tên cho PC của họ.
Một tab mới mở ra với màn hình Danh sách công việc trong ứng dụng mạng Hệ thống VITEK® 2.
Liên kết liên
quan
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Chuẩn bị huyền phù cho thẻ ID và AST (Kết nối)
Đảm bảo Pod được ghép nối với thiết bị bằng cách xác minh rằng cả Pod và thiết bị đều có
cùng màu đèn ghép nối. Thực hiện quy trình đưa Pod về 0 vào đầu mỗi lần thực hiện bằng
cách lắp một ống nước muối không bị hư hại, trầy xước hoặc vết bẩn vào vị trí ống trước.
Nhấn nút trên Pod trong khoảng ba giây. Đèn ống sẽ nhấp nháy và thời gian đọc hai giây sẽ
bắt đầu, được biểu thị bằng các dấu chấm trên màn hình. Xoay ống trong khoảng thời gian

CẢNH BÁO
Việc không tuân theo các hướng dẫn này để chuẩn bị huyền phù hoặc sử
dụng ống nghiệm có thể khiến kết quả không chính xác hoặc thiết bị gặp
trục trặc.

CẢNH BÁO
Chỉ nên sử dụng các ống mẫu được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng.

CẢNH BÁO
Nếu thiết bị VITEK® DensiCHEK® không có sẵn, không được sạc hoặc chưa
sẵn sàng để sử dụng, đo độ đục của chế phẩm bằng thiết bị VITEK® dự
phòng có thể so sánh được. Nếu không, có thể gây ra kết quả chậm trễ.

CẢNH BÁO
Liên tục lắp và tháo ống nghiệm trong quá trình tạo huyền phù có thể gây
trầy xước ống, dẫn đến kết quả không chính xác.
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Ghi chú: Để nhập thủ công các giá trị McFarland trong bất kỳ quy trình công việc nào, hãy điều hướng đến
màn hình Cấu hình và đặt tùy chọn Sử dụng VITEK DensiCHEK thành Không và sau đó Lưu cài đặt. Làm theo
Hướng dẫn sử dụng phần mềm FLEXPrep của VITEK® 2 theo phần mềm FLEXprep.
1. Đảm bảo các ống nghiệm không bị hư hại, trầy xước và vỡ trước khi sử dụng..
2. Thực hiện theo Đăng nhập vào quy trình Phần mềm VITEK® 2 FLEXprep ™.
3. Thực hiện theo quy trình Điều hướng phần mềm FLEXprep để xác định phạm vi
McFarland cho loại thẻ thích hợp. Trường loại thẻ điền thông tin thẻ. Khi loại và
phạm vi thẻ chính xác xuất hiện (ví dụ: GN / GP: 0,50 đến 0,63), tiếp tục bước tiếp
theo.
4. Thực hiện 1 trong các bước sau:
• Chọn một ống nghiệm và đổ đầy với lượng nước muối thích hợp.
• Chọn một ống nghiệm chứa đầy nước muối.
5. Thêm một vi sinh vật vào một ống chứa đầy nước muối và trộn thủ công huyền phù
với một miếng gạc hoặc vòng cho đến khi đạt được dung dịch đồng nhất. Đặt mẫu
đã chuẩn bị vào vị trí ống phía trước của Pod và ấn xuống hết cỡ.
QUAN TRỌNG: Nếu màn hình #. ## xuất hiện, hoặc miếng gạc đang chặn ống kính, một mẫu vật
đang chặn ống kính hoặc huyền phù quá nặng. (Xem Phụ lục B Khắc phục sự cố
để biết thêm thông tin.) Nếu giá trị McFarland không được hiển thị, hãy tham
khảo Phụ lục B Khắc phục sự cố.
6. Xoay trong khoảng thời gian đọc 2 giây hoặc cho đến khi đọc McFarland được hiển

thị trên thước đo trong FLEXprep.
QUAN TRỌNG: Nếu loại thẻ chính xác không được chọn, thì một phạm vi chấp nhận McFarland
sẽ không xuất hiện trên bộ đo. Phải chọn đúng loại thẻ để bộ đo McFarland thích
hợp xuất hiện.
7. Thêm một vi sinh vật vào ống chứa đầy nước muối và trộn thủ công hỗn dịch trong

ống với một miếng gạc hoặc vòng cho đến khi đạt được dung dịch đồng nhất.
8. Nếu McFarland vượt quá phạm vi, hãy thực hiện một trong các giải pháp sau:

Hủy ống nghiệm và lặp lại các bước trước đó để tạo ra một huyền phù mới..
• Pha loãng mẫu quá nhiễm bằng nước muối. - Lấy ống mẫu ra khỏi Pod trước khi
thêm nước muối vào huyền phù.
9. Khi giá trị McFarland chấp nhận được xuất hiện trên màn hình, nhấn nút ở mặt sau
của Pod để chuyển giá trị McFarland sang FLEXprep.
Giá trị McFarland đã lưu xuất hiện phía trên số chính trên màn hình..
10. Đảm bảo giá trị được gửi đến PC được giao tiếp và xuất hiện trong trường
McFarland trên màn hình..
•

CẢNH BÁO
Đảm bảo rằng ống nghiệm mẫu được quay đủ ít nhất một vòng và
tiếp tục quay trong toàn bộ thời gian đọc 2 giây. Nếu không có thể
dẫn đến kết quả McFarland không chính xác.
11. Tháo Huyền phù để kiểm tra ID và AST. Bộ đo McFarland biến mất khi tháo ống

nghiệm.
12. Tiếp tục quy trình điều hướng phần mềm FLEXprep.
Liên kết liên
quan
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Navigating the FLEXprep Software
Nhập nhiều giá trị McFarland cùng một lúc
Sử dụng VITEK® 2 Đăng nhập vào Hướng dẫn sử dụng phần mềm VITEK® 2 FLEXprep ™,
truy cập tính năng Nhập nhanh McFarland (Quick McFarland Entry).
Ghi chú: Để nhập thủ công các giá trị McFarland trong bất kỳ quy trình công việc nào, hãy điều hướng đến
màn hình Cấu hình và đặt tùy chọn Sử dụng VITEK DensiCHEK thành Không và sau đó Lưu cài đặt.
Làm theo Hướng dẫn sử dụng phần mềm FLEXPrep của VITEK® 2 theo phần mềm FLEXprep.
Nhập nhiều giá trị McFarland cùng một lúc trong chế độ Kết nối như sau:
1. Nhấp vào trường Lab ID bên cạnh 1.

Con trỏ xuất hiện trong trường.
2. Quét hoặc nhập ID phòng thí nghiệm và cách ly thông tin cho tất cả các mẫu.
3. Nhấp vào hàng cho Phân lập 1 và chuẩn bị Huyền phù thích hợp cho loại thẻ và đặt

ống vào Pod và xoay ống đầy một lượt. Điều chỉnh huyền phù và đo lại khi cần thiết.
Tham khảo phần Chuẩn bị Huyền phù cho Thẻ ID và Thẻ AST (Kết nối).

Ghi chú: Trong Thước đo DENSICHEK, có thể thu nhỏ hoặc mở rộng cửa sổ khi cần bằng
cách nhấp vào các nút thích hợp. Nếu Máy đo DensiCHEK bị đóng, nó sẽ xuất hiện
lại khi đặt ống nghiệm vào.
Ghi chú: Thước đo DENSICHEK xuất hiện trên màn hình FLEXPrep ™ khi đặt một ống vào
Pod. Nhấp vào nút Loại thẻ trên Thước đo DENSICHEK để thay đổi phạm vi hiệu
suất cho bộ đo McFarland.
4. Nhấn nút trên Pod để chụp giá trị.

Trường McFarland cư trú với giá trị McFarland và hàng tiếp theo được tự động
sáng cho phân lập tiếp theo. Con trỏ không xuất hiện trong trường McFarland vì
không thể nhập thủ công trừ khi được định cấu hình để làm như vậy.
5. Nhấp vào hàng cho từng phân lập và chuẩn bị huyền phù cho từng phân lập và nhấn
nút trên Pod để chụp từng giá trị McFarland trong trường McFarland..
6. Để sửa hoặc chỉnh sửa giá trị McFarland, chọn hàng thích hợp, đặt ống huyền phù vào Pod, xoay
ống trong khoảng thời gian đọc 2 giây và nhấn nút trên Pod để lưu giá trị mới.
7. Khi tất cả dữ liệu được thêm vào cửa sổ Quick McFarland Entry, hãy tháo ống
nghiệm ra khỏi Pod và nhấp OK để lưu.
8. Nhập ID thích hợp vào trường ID Cassette và nhấn Enter..
Màn hình Chuẩn bị mẫu thứ hai xuất hiện. Tùy chọn McFarland Entries đang hoạt
động.
9. Nhấp vào McFarland Entries ở bên phải.
Cửa sổ McFarland Entries xuất hiện cùng với dữ liệu bạn đã nhập trước đó, nhưng nó
không thể chỉnh sửa được..
10. Đóng cửa sổ và trên màn hình Chuẩn bị mẫu thứ hai, nhập ID vào trường Lab ID.

048641-01

5-15

VITEK® DENSICHEK

Preparing a QC Suspension in Quality Control Mode

Workflow and Instructional Procedures

Khi Lab ID được nhập, hệ thống sẽ lấy các giá trị McFarland thích hợp từ cửa sổ
Nhập nhanh McFarland và điền vào trường McFarland.
11. Kết thúc việc xác định băng cassette trong FLEXprep ™, và sau đó nhấn Send Cassette.
Ghi chú: Dữ liệu được nhập trong cửa sổ Nhập nhanh McFarland dành riêng cho từng
PC. Khi xác định cassette trong FLEXprep ™, giá trị McFarland sẽ tự động điền
vào trường McFarland khi xác định cassette trong FLEXPrep. Các giá trị
McFarland sẽ chỉ tự động điền nếu dữ liệu được ghi lại trong Quick McFarland
Entry trên cùng một PC. Các giá trị này hết hạn sau một giờ kể từ khi giá trị
McFarland được lưu trong Quick McFarland Entry và sẽ không còn tự động điền
vào trường McFarland khi xác định cassette trong FLEXPrep.
Ghi chú: Dữ liệu từ cửa sổ Nhập nhanh McFarland không thể chuyển được khi sử dụng quy trình Tải và
Đi (Load and Go) trong phần mềm Web của Hệ thống VITEK® 2 (Cassette view).
Liên kết liên
quan
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Chuẩn bị huyền phù ở chế độ kiểm soát chất lượng (QC)
Chuẩn bị huyền phù mà không có chế độ Kiểm soát chất lượng trên được dành cho các mẫu
bệnh nhân. Bật chế độ Kiểm soát chất lượng để thực hiện quy trình Kiểm soát chất lượng theo
yêu cầu trong phòng thí nghiệm.
1. Thực hiện theo Đăng nhập vào quy trình Phần mềm VITEK® 2 FLEXprep ™.
2. Khi màn hình Chuẩn bị mẫu thứ hai xuất hiện, nhấp QC. Chế độ QC

(Kiểm soát chất lượng) được bật và các trường QC xuất hiện.
3. Nhập dữ liệu QC cần thiết và tham khảo Hướng dẫn sử dụng phần mềm

FLEXprep của VITEK® 2 để sử dụng và hiểu các tùy chọn khả dụng khác nhau
trong FLEXprep.

Liên kết liên quan
Logging in to the VITEK 2 FLEXprep Software
Cập nhật Firmware
Người sử dụng có thể được liên lạc bởi đại diện bioMérieux về các hướng dẫn và thông
tin bổ sung.
1. Đặt Pod trên thiết bị cơ sở..

Pod được sạc khi được đặt trên thiết bị cơ sở.
2. Đảm bảo không có ống nghiệm trong Pod.
3. Sử dụng cáp USB được cung cấp, kết nối thiết bị với PC Hệ thống VITEK® 2..
Thiết bị giao tiếp với PC Hệ thống VITEK® 2 và xác định rằng có bản cập nhật
chương trình cơ sở..
4. Đợi cập nhật firmware hoàn tất..
Thiết bị nhận bản cập nhật chương trình cơ sở từ PC Hệ thống VITEK® 2 và thực hiện
cập nhật. Màn hình Display Base hiển thị trực quan rằng firmware của Pod đang cập
nhật. Khi cập nhật hoàn tất, thiết bị sẽ hoạt động bình thường trở lại.
Liên kết liên quan
Logging in to the VITEK 2 FLEXprep Software
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Bảo trì bởi người sử dụng
Để biết thông tin dịch vụ, liên hệ bioMérieux hoặc nhà phân phối địa phương (thông tin
liên hệ có sẵn trên www.biomerieux.com).

Công cụ yêu cầu
Khăn giấy
• Vải khô, mềm
• Chất tẩy rửa trung tính, không mài mòn như được định nghĩa trong phần Chất tẩy rửa được phê duyệt.
• Vải hoặc khăn mặt
•

Hiệu chuẩn và điều chỉnh
Thiết bị được hiệu chuẩn tại nơi sản xuất trong quá trình lắp ráp. Hiệu chuẩn được xác
nhận với Tài liệu tham khảo McFarland, như được mô tả trong Chương 5, Thực hiện
kiểm tra tham chiếu McFarland.
Để biết thông tin hoặc để được hỗ trợ, liên hệ với bioMérieux hoặc nhà phân phối địa
phương của bạn (thông tin liên hệ có sẵn trên www.biomerieux.com).
Hoạt động bảo trì phòng ngừa
Thực hiện kiểm tra Tham chiếu McFarland thường xuyên. Nếu các vấn đề phát sinh không
được ghi lại trong hướng dẫn sử dụng này, hãy liên hệ với đại diện bioMérieux của bạn để
được hỗ trợ..
Thực hiện kiểm tra tham chiếu McFarland cho các sự kiện sau::
Sau khi nhận được một lô hàng mới.
• Là một phần của bảo trì hàng tháng.
• Sau khi vệ sinh thiết bị.
• Sau khi chuyển thiết bị sang môi trường phòng thí nghiệm mới.
•

Liên kết liên
quan

Maintenance Schedule Preventive
Maintenance Operations

Quy trình vệ sinh
Chất tẩy rửa được phê duyệt
10% natri hypochlorite (chất tẩy trắng)
3% – 25% hydrogen peroxide
• Vesphene IIse
• LpH se
•
•
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Làm sạch cửa sổ Pod
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tháo Pod ra khỏi Thiết bị cơ sở.
Làm ẩm miếng bông bằng Chất tẩy rửa được phê duyệt như được liệt kê ở trên, sau
đó vắt khô.
Cẩn thận lau từng cửa sổ của vị trí ống phía trước, như trong hình dưới đây. Hãy
thận trọng không uốn cong bất kỳ phần nào bên trong.
Kiểm tra bằng mắt các vị trí ống để đảm bảo không còn mảnh vỡ.
Để Pod khô hoàn toàn.
Thực hiện kiểm tra Tham chiếu McFarland như được mô tả trong Chương 5, Thực hiện
kiểm tra Tham chiếu McFarland.
Thực hiện quy trình Zeroing Saline Filled Test Tubes, được mô tả trong Chương 5.

Sử dụng hình ảnh dưới đây để xác định vị trí các cửa sổ cho ống kính quang học, đèn ống và RFID.
Hình 46: Cửa sổ trong Pod

1.

Cửa sổ quang học

CẢNH BÁO
Chỉ sử dụng các vật liệu làm sạch, chất tẩy rửa và công cụ được phê
duyệt. Sử dụng vật liệu làm sạch không được phê duyệt có thể làm
hỏng ống kính đọc. Không sử dụng dung môi mạnh, kể cả rượu.

Làm sạch màn hình cảm ứng
Lau màn hình cảm ứng thiết bị hiển thị bằng khăn giấy hoặc khăn lau được làm ẩm bằng chất
tẩy rửa được phê duyệt. Sau đó lau khô bằng vải sạch mềm. Luôn làm ẩm khăn trước và sau
đó lau màn hình. Xem danh sách các chất tẩy rửa được phê duyệt ở trên.
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THẬN TRỌNG: Không xịt chất tẩy rửa trực tiếp lên màn hình. Xịt trực
tiếp vào màn hình có thể làm hỏng thiết bị.

Làm sạch Thiết bị và Pod
Lau thiết bị cơ sở và Pod bằng khăn giấy hoặc khăn lau được làm ẩm bằng Chất tẩy rửa
được phê duyệt. Xem danh sách các chất làm sạch được phê duyệt ở trên..
Khi bạn đã làm sạch thiết bị cơ sở và / hoặc vỏ, cho phép thiết bị khô và sau đó thực hiện
kiểm tra Tham chiếu McFarland để đảm bảo thiết bị tiếp tục đọc chính xác

WARNING
Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa được phê duyệt. Sử dụng các chất tẩy rửa
không được phê duyệt có thể làm hỏng dụng cụ. Không sử dụng dung môi
mạnh, kể cả rượu.

.

CẢNH BÁO
Làm đổ chất lỏng trong thiết bị có thể gây ra sự cố. Không pha nước muối
vào ống nghiệm khi nó ở trong Pod. Trong trường hợp xảy ra sự cố tràn,
ngay lập tức vệ sinh và làm khô thiết bị, sau đó thực hiện kiểm tra Tham
chiếu McFarland để xác nhận hoạt động đúng trước khi tiếp tục sử dụng.

Liên kết liên
quan

Maintenance Schedule Preventive
Maintenance Operations

Quy trình khử nhiễm
Nếu việc khử nhiễm là cần thiết do mối nguy sinh học, hãy tham khảo Quy trình làm sạch
bằng dung dịch thuốc tẩy 10% và cho phép nó tiếp xúc với bề mặt bị ô nhiễm trong năm
phút.
Để biết thông tin hoặc để được hỗ trợ, liên hệ với bioMérieux hoặc nhà phân phối địa
phương của bạn (thông tin liên hệ có sẵn trên www.biomerieux.com).
Liên kết liên
quan
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Phụ lục – Hồ sơ bảo trì

Lịch bảo trì
Bảng 15: Lịch bảo trì
Bộ phần

Tần suất

Thủ tục

Công cụ
VITEK® DensiCHEK®

Theo hướng dẫn quy định
từng vùng, hoặc ít nhất
mỗi tháng một lần.
Theo hướng dẫn quy định
từng vùng, hoặc ít nhất
mỗi tháng một lần.

Chương 5, hướng dẫn
kiểm tra tham chiều
McFarland.
Chương 5, hướng dẫn
kiểm tra tham chiều
McFarland.

Tho yêu cầu

Chương 6, quy trình
vệ sinh

Thiết bị hướng dẫn
VITEK® DensiCHEK®
McFarland
Công cụ
VITEK® DensiCHEK®

CẢNH BÁO
Thiết bị hướng dẫn VITEK DensiCHEK McFarland phải được thay thế nếu
hộp cá nhân bị hư hỏng hay trầy xước một cách nghiêm trọng có thể gây ra
sai lầm về kết quả.
®

®

Liên kết liên quan:
Quy trình vệ sinh

Danh Sách Kiểm Tra Bảo Trì
Danh sách 1
Năm :
Tháng:
Tháng
Tên bộ phận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Tần suất
®

Công cụ, thiết bị VITEK
DensiCHEK® ; hướng dẫn kiểm
tra McFarland

M

Tần suất : M = hàng tháng, 6M = 6 tháng một lần, N = nếu cần thiết
Hoàn thành với chữ ký xác nhận. Sao lưu vào biểu đồ bảo trì dự phòng.
Danh sách 2: Hàng ngày, Phần 1
Năm:
Tháng:
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Ngày
Tên bộ phận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 11 1 1
0
2 3

1
4

1
5

1
6

Tần suất
®

Công cụ, thiết bị VITEK
DensiCHEK® ; hướng dẫn kiểm
tra McFarland
Công cụ, thiết bị VITEK®
DensiCHEK® ; Vệ sinh

N

N

Tần suất : M = hàng tháng, 6M = 6 tháng một lần, N = nếu cần thiết
Hoàn thành với chữ ký xác nhận. Sao lưu vào biểu đồ bảo trì dự phòng.
Danh sách 3: Hàng ngày, Phần 2
Năm:
Tháng:
Ngày
Tên bộ phận

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tần suất
®

Công cụ, thiết bị VITEK
DensiCHEK® ; hướng dẫn kiểm
tra McFarland
Công cụ, thiết bị VITEK®
DensiCHEK® ; Vệ sinh

N

N

Tần suất : M = hàng tháng, 6M = 6 tháng một lần, N = nếu cần thiết
Hoàn thành với chữ ký xác nhận. Sao lưu vào biểu đồ bảo trì dự phòng.
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Phụ lục – Xử lý sự cố
Liên kết liên quan
Quy trình vệ sinh

Thông báo lỗi và Quy trình khôi phục
Phần này liệt kê các thông báo lỗi và các sự cố chung có thể xảy ra khi sử dụng thiết bị.

CẢNH BÁO
Việc không xử lý các thông báo lỗi một cách thích hợp và / hoặc kịp thời có
thể khiến thiết bị gặp trục trặc.

CẢNH BÁO
Phải vận hành thiết bị trong các điều kiện môi trường theo lý thuyết, bao
gồm các điều kiện về độ ẩm và ánh sáng trong phòng thí nghiệm được chỉ
định. Việc không tuân thủ có thể khiến thiết bị gặp trục trặc.

Gỉai quyết sự cố
Thông báo lỗi / Sự cố
Giá trị McFarland không nhất quán.

Nguyên nhân
Giải quyết
Các ống nghiệm có thể Thay thế các ống
bị bẩn hoặc trầy xước nghiệm theo yêu cầu
(bên trong hoặc bên
ngoài).
Các ống nghiệm có thể Điều chỉnh độ mặn
không được đổ đầy đủ
mức.
Loại ống nghiệm đang Đưa loại loại ống đang
sử dụng không bằng sử dụng về bằng
không.
không.
Ống nghiệm không
đáp ứng tiêu chí yêu
cầu.

Xác nhận ống nghiệm
là ống nghiệm
polystyrene 12 mm x
75 mm sạch, không
màu, không bị trầy
xước.
Ống nghiệm không
Lắp ống nghiệm sao
được lắp đúng cách
cho nó được đặt thẳng
vào Pod.
đứng và hoàn toàn vào
trong Pod
Ánh sáng xung quanh Di dời dụng cụ ra khỏi
quá mạnh để thực hiện nguồn sáng.
phép đo chính xác.
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Giải quyết sự cố
Thông báo lỗi / Sự cố
Các công cụ không thể lưu dữ liệu.

Nguyên nhân
Nguyên nhân khác
nhau.

Giải quyết
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật
bioMérieux.

Thiết bị bị ngắt kết nối Đặt lại ống nghiệm
với PC.
trong Pod và đo lại.
Nếu sự cố chưa được
giải quyết, hãy kết nối
lại Base với PC, sau đó
khởi động lại phần
mềm FLEXprep ™
hoặc, khởi động lại PC
và sau đó mở phần
mềm FLEXprep.
Phần mềm FLEXprep ™ không ghi nhận rằng Thiết bị bị ngắt kết nối Kết nối lại Base với
có một cơ sở được kết nối.
với PC.
PC, sau đó khởi động
lại phần mềm
FLEXprep ™. Nếu vấn
đề không được giải
quyết, hãy khởi động
lại PC và sau đó mở
phần mềm FLEXprep.
Cầu truyền thông hoặc Kết nối cơ sở với PC,
các chứng chỉ liên
sau đó khởi động lại
quan không được cài PC. Sau đó hoàn tất tất
đặt và….. trên PC.
cả các quy trình có
trong ConHình
FLEXprep ™ với phần
Thiết bị.
Phần mềm FLEXprep ™ không phản ánh
những gì được hiển thị trên Display Base.

Mất điện tạm thời

Dây nguồn USB bị
ngắt khỏi đế.

Kết nối lại dây nguồn
USB với đế.

Pod không giữ điện
Liên hệ Hỗ trợ kỹ thuật
tích của nó do hao mòn bioMérieux.
thông thường.
Thẻ không được xác
định trong hệ thống
VITEK® .

Báo lỗi sau đây xuất hiện:
Hình 47: Thông báo lỗi
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VITEK® 2 hoặc
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phần mềm web
VITEK® 2 để biết
hướng dẫn về duy trì
sự xác định thẻ AST.
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Giải quyết sự cố
Thông báo lỗi / Sự cố
Một huyền phù với một sinh vật được đưa
vào Pod nhưng X.XX xuất hiện trên màn
hình..
Hình 48: Kết quả X.XX

Nguyên nhân
Giải quyết
Thiết bị cần được làm Thực hiện theo các quy
sạch.
trình làm sạch và các
yêu cầu được liệt kê
trong hướng dẫn sử
dụng này.
Thiết bị cần phải được Thực hiện theo các
làm trống.
bước trong thực hiện
kiểm tra tham chiếu
McFarland và làm
trống ống nghiệm chứa
đầy nước muối.
Một hoặc nhiều ống Làm sạch buồng ống
kính bị bẩn.
nghiệm.
Các ống bị trầy xước. Sử dụng một ống khác.
Rượu được sử dụng để Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật
làm sạch thiết bị và
bioMérieux.
một hoặc nhiều ống
kính bị hỏng.

Một huyền phù với một sinh vật được đưa
vào Pod nhưng #. ## xuất hiện trên màn
hình.
Hình 49: Kết quả #.##

Phạm vi McFarland
trên 4.0.

Tạo một hỗn dịch mới
theo hướng dẫn trong
hướng dẫn sử dụng
này.
Một cụm mẫu vật đang Tiếp tục trộn mẫu cho
chặn ống kính.
đến khi hết các khối và
ống kính được bỏ
chặn.
Một vòng cuộn hoặc Hủy bỏ các vòng cuộn
gạc đang chặn ống
hoặc gạc từ hỗn dịch
kính.

Một ống được đưa vào Pod nhưng kí hiệu 0,00 Pod đã bị xóa trước
Làm trống thiết bị sử
đang nhấp nháy trên màn hình.
đó với một ống
dụng một ống chứa
Hình 50: Kết quả 0.00
không rõ ràng và ống đầy nước muối trong.
tiếp theo được chèn
vào rõ ràng. Hệ thống
không thể tính toán
một cách đáng tin
cậy một giá trị
McFarland và cần
phải làm trống với
một ống chứa đầy
nước muối trong.
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Giải quyết sự cố
Thông báo lỗi / Sự cố

Nguyên nhân

Giải quyết

Khi cài đặt dịch vụ DensiCHEK® Bridge
Communication, cảnh báo không đủ ổ đĩa
xuất hiện, tương tự như hình ảnh bên dưới:

Ổ đĩa chính xác
không có sẵn để cài
đặt dịch vụ.

Xóa tất cả các thiết
bị bộ nhớ USB, CD
và DVD trước khi
chạy trình cài đặt
DensiCHEK®
Bridge.

Hình 51: Cảnh báo không đủ dung
lượng đĩa

Ánh sáng màu trên Pod không khớp với đế.
Do đó, Pod không thể ghép nối với cơ sở.

Kết nối Bluetooth giữa Hủy bỏ và đặt lại Pod
Pod và cơ sở cần phải trên cơ sở để ghép nối.
được thiết lập lại.
Đợi đèn LED trên Pod
và chân đế khớp với
nhau.
Rút phích cắm và cắm
lại trong cơ sở. Đợi
đèn LED trên Pod và
chân đế khớp với nhau.

Pod tắt.

Pin Pod cần được sạc. Sạc Pod bằng cách đặt
nó trên một đơn vị cơ
sở.

Cơ sở kết nối vật lý với PC và đèn màu trên
Pod nhấp nháy màu đỏ.

Kết nối Bluetooth giữa Đặt Pod trên đế để
Pod và cơ sở cần được ghép. Đợi đèn LED
thiết lập.
trên Pod và chân đế
khớp với nhau. Nếu
vấn đề không được
giải quyết, hãy khởi
động lại PC.
Các cơ sở đã được rút Đảm bảo dây chính
ra.
xác được cắm vào đế
và nguồn điện.

Các cơ sở tắt.

Bản cập nhật firmware không hoàn thành.
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Giải quyết sự cố
Thông báo lỗi / Sự cố
Nguyên nhân
Trong FLEXprep ™, sau khi nhấp vào OK để ID Lab giống nhau đã
lưu dữ liệu thẻ của bạn trong cửa sổ nhập
được nhập hai lần.
nhanh McFarland, thông báo lỗi sau xuất hiện:
Số gia nhập cho các hàng [#] và [#] giống
nhau. Hãy giải quyết sự trùng lặp.

Giải quyết
Bấm OK, thay thế dữ
liệu trùng lặp bằng
cách bấm vào trường
Lab ID, nhập ID Lab
mới và bấm OK khi tất
cả các trường được
nhập và duy nhất.

Trong FLEXprep ™, sau khi nhấp vào OK để Không phải tất cả các • Nhập các giá trị còn
lưu dữ liệu thẻ của bạn trong cửa sổ nhập
giá trị được hoàn thành thiếu và nhấp vào OK.
nhanh McFarland, thông báo lỗi sau xuất hiện: cho một hàng.
HOẶC LÀ
Hàng [X] không đầy đủ; phải xóa tất cả hoặc
• Nhấp vào hủy để
điền vào tất cả các giá trị để tiến hành.
đóng cửa sổ và xóa các
giá trị, sau đó mở lại
cửa sổ nhập nhanh
McFarland để nhập lại
các giá trị. Nếu sự cố
vẫn còn, hãy khởi động
lại chương trình
FLEXprep ™.
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Giải quyết sự cố
Thông báo lỗi / Sự cố

Nguyên nhân

Giải quyết

Phạm vi McFarland của loại thẻ được chọn
trên cơ sở hiển thị không khớp với phạm vi
McFarland của loại thẻ được quét trong
FLEXprep ™.

Loại thẻ không chính 1.
xác đã được chọn
trên Display Base.
(Ví dụ: Người dùng
muốn quét thẻ BCL,
nhưng phạm vi GN GP đã được chọn
trên Cơ sở hiển thị).

2.

3.

Một ống được đưa vào Pod, nhưng Pod không Cảm biến thiết bị bị
thể chiếu sáng ống.
trục trặc.
Các ống không được
chèn chính xác.

FLEXprep ™
thông báo cho
người dùng
rằng phạm vi
McFarland
được gửi bởi
công cụ khác
với phạm vi
McFarland của
thẻ được quét.
Người dùng
quét đúng thẻ.
Các kết quả
được điền chính
xác và Display
Base khớp với
thẻ được quét
(ví dụ: thẻ BCL
được quét và
phạm vi GN GP thay đổi
thành phạm vi
YST - BCL).
Người dùng tạo
một hệ thống
treo mới bằng
cách sử dụng
phạm vi
McFarland
chính xác.

Liên hệ Hỗ trợ kỹ thuật
bioMérieux.
Xem lại hệ thống
chuẩn bị cho thủ tục
thẻ ID và AST.

Các ống không được Nhấn ống xuống trong
ép hoàn toàn vào Pod. Pod.
Các ống được chèn
vào vị trí sai.
Một tham chiếu McFarland nằm trong Pod
nhưng đồng hồ McFarland không xuất hiện
trong FLEXprep.
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Chèn ống vào vị trí
ống trước trên Pod.

Màn hình cấu hình
Điều hướng đến màn
không được chọn trong hình cấu hình trong
FLEXprep.
FLEXprep và chèn lại
tham chiếu McFarland
vào Pod.
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Giải quyết sự cố
Thông báo lỗi / Sự cố
Ống không được chiếu sáng.

Nguyên nhân
Giải quyết
Pod …… đến cài đặt Truy cập trang cấu
Tube Light thấp nhất. hình cho cơ sở và tăng
giá trị cho Tube Light.

Cơ sở không bật ngay cả khi đã được cắm.

Nguyên nhân khác
nhau.

Liên hệ Hỗ trợ kỹ
thuật bioMérieux.

Một hệ thống treo trong Pod, nhưng -.-- xuất Pod không nhận thấy Hủy bỏ hệ thống treo
hiện trên màn hình cho giá trị McFarland,
được sự hiện diện của và cố gắng đo lại. Nếu
hệ thống treo.
sự cố vẫn không được
tương tự như hình ảnh bên dưới.
giải quyết, hãy liên hệ
với bộ phận Hỗ trợ Kỹ
thuật bioMérieux.

Người dùng chạm vào màn hình và không có Nguyên nhân khác
gì xảy ra, màn hình bị trống hoặc màn hình
nhau.
đóng băng.

4.

5.

6.

Tham chiếu McFarland có trong Pod và giá trị Thẻ RFID không thành
McFarland xuất hiện trên màn hình, nhưng số công, cảm biến không
LOT không xuất hiện.
thành công hoặc đọc
giá trị McFarland
không thành công.
Thiết bị không hoạt động như mong đợi.
Pod hoặc cơ sở được
thả hoặc rơi từ băng
làm việc.

Liên hệ Hỗ trợ kỹ
thuật bioMérieux.

7.
8.

9.
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Rút phích cắm
và cắm lại vào
đế.
Gỡ bỏ Pod khỏi
đế và đặt nó trở
lại đế.
Nếu sự cố vẫn
còn, hãy liên hệ
với bộ phận Hỗ
trợ Kỹ thuật của
bioMérieux.

Kiểm tra thiệt
hại.
Thực hiện kiểm
tra McFarland
Reference.
Nếu sự cố vẫn
còn, hãy liên hệ
với bộ phận Hỗ
trợ Kỹ thuật của
bioMérieux.
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Giải quyết sự cố
Thông báo lỗi / Sự cố
Giá trị McFarland không xuất hiện trên màn
hình, vì Pod không ghép nói được với cơ sở.

Nguyên nhân

Giải quyết
Bluetooth kết nối giữa Rút phích cắm khỏi cơ
Pod và cơ sở cần được sở và sau đó cắm lại
tái lập. Pod vẫn đang một lần nữa vào cơ sở
đọc hỗn dịch nhưng để khởi động lại nó.
nó không gửi dữ liệu
tới cơ sở.

Trong quy trình làm việc kết nối: Máy đo
McFarland không hiển thị trong FLEXprep.

FLEXprep không có
trong màn hình Quick
McFarland Entry hoặc
màn hình Cassette
Prep.

Điều hướng đến
McFarland Quick
Entry hoặc màn hình
Cassette Preparation

Pod không kích hoạt Hủy bỏ và chèn lại
việc truyền tải một tin ống.
nhắn McFarland đến
FLEXprep.

Liên kết liên quan
Cleaning Procedures
Connecting the Device
Configure FLEXprep with the Instrument
Configuring the DensiCHEK Certificates in FLEXprep
Downloading and Installing the DensiCHEK Communication Bridge
Configuring the Display Base Settings
Configuring the Connectivity Base Settings
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Phụ lục – Phần mềm của bên thứ 3
Phần mềm của bên thứ 3 và bất kỳ phần nào thuộc nó được xác đinh trong cột bên trái phải
tuân theo các điều khoản và điều kiện mà theo đó các giấy phép cụ thể được xác định trong
cột bên phải .
Phần mềm của bên thứ 3 và các
phần liên quan
Dịch vụ Apache

Tương thích GPL (Apache phiên bản 2):
http:// www.apache.org/licenses/

Ứng dụng đăng nhập Jboss

GNU LGPL: http://www.jboss.org/infinispan/
license.html

Đơn vị BIRT

Giấy phép công cộng Eclipse (EPL):
http://en.wikipedia.org/
wiki/Eclipse_Public_License
Giấy phép phân phối và phát triển chung Common Development and Distribution
License (CDDL): https://opends.dev.java.net/
OpenDS.LICENSE
Giấy phép BSD: http://www.postgresql.org/about/
licence

OpenDS

PostgreSQL

048641-01
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Phần mềm bên thứ 3 và các phần
liên quan
Modules

Giấy phép
ActiveMQ:
http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0.html
Drools:
http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0.html
Joda: http://joda-time.sourceforge.net/license.html
hibernate: http://www.hibernate.org/license.html
Apache common: http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0.html
Dozer: http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0
Sun JRE 1.6.0: Sun Microsystems, Inc. Binary Code
License Agreement Copyright © 2006 Sun
Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa
Clara, California 95054, U.S.A. All rights
reserved.U.S.: http://java.sun.com/javase/6/ webGhi
chús/runtime.html
RichFaces: GNU LGPL
http://www.gnu.org/licenses/ lgpl.html
http://www.jboss.org/richfaces/download/sBảng.htm
l
Seam: GNU LGPL http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html
http://seamframework.org/Download
Tomhawak:
http://www.apache.org/licenses/ LICENSE2.0.html
PrimeFaces: http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0.html
Facelet: http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0.html
slf4j: http://www.slf4j.org/license.html
JfreeChart : http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
Jackrabbit : http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0
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VITEK MS module

SLF4J 1.5.6 : http://www.slf4j.org/license.html
Sping 3.0.3.RELEASE :
http://www.apache.org/ licenses/LICENSE2.0.html
Jmzml 1.2.1 : http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0.html
JRE 1.6.0.20 : http://java.sun.com/javase/6/jdk-6u2license.txt
Matlab 7.14 : See the file "MATLAB-license.txt" in
the "D:\biomerieux\programs\licenses" directory
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Phần mềm bên thứ 3 và các phần
liên quan
Đơn vị liên kết BCI

Giấy phép
Spring: http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0.html
Jcalendar: http://www.toedter.com/en/jcalendar/
license.html
Jdom: http://www.jdom.org/docs/faq.html#a0030
Jta:
https://source.db4o.com/db4o/trunk/drs/lib/
jta.license.html
slf4j: http://www.slf4j.org/license.html
rxtx: http://users.frii.com/jarvi/rxtx/license.html
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Phụ lục - Thuật ngữ

Thuật ngữ
Quy trình làm việc kết nối

Định nghĩa
Quy trình công việc này đề cập đến việc sử
dụng thiết bị VITEK® 2 DENSICHEK® với
phần mềm VITEK® 2 tương thích với thiết bị.

Cơ sở hiển thị

Cơ sở hiển thị đồng bộ hóa với sạc Pod. Cơ sở
này có màn hình hiển thị để McFarland đọc
khi xuất hiện một ống được đưa vào Pod. Cơ
sở này cũng có thể truyền thông tin đến phần
mềm VITEK® 2 tương thích với VITEK®
DENSICHEK®, nếu người dùng có quyền
truy cập vào phần mềm.

McFarland References

Các tham chiếu này là các hộp kép có các giá
trị McFarland 0,0, 0,5, 2.0 và 3.0 để xác minh
hiệu chuẩn của quang học có trong Pod.

McFarland Reference Check

Một quy trình được thực hiện bởi người dùng
để xác nhận rằng hiệu chuẩn là chính xác.
Hoạt động bảo trì phòng ngừa này là cần thiết
để xác nhận các phép đo thiết bị.
Pod đọc quang độ đục của huyền phù vi sinh
vật và gửi thông tin đến đơn vị cơ sở.

Pod

Quy trình làm việc độc lập

Quy trình công việc này đề cập đến việc sử
dụng thiết bị VITEK® DENSICHEK® có đế
hiển thị mà không có phần mềm VITEK® 2
tương thích với DENSICHEK®.
Một đơn vị cơ sở không có màn hình đồng bộ
hóa và sạc Pod. Đơn vị cơ sở này gửi dữ liệu
đến phần mềm VITEK® 2 tương thích với
phần mềm DENSICHEK®.

Cơ sở kết nối
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Lịch sử sửa đổi
Phần này chứa một bản tóm tắt các thay đổi được thực hiện cho mỗi lần chỉnh lý được phát
hành của tài liệu này bắt đầu bằng số phần:
048641-01.
Không áp dụng (Ấn bản đầu tiên)

N/A

Sửa chữa tài liệu bất thường

Sửa chữa
Thay đổi kỹ thuật

Bổ sung, sửa đổi và / hoặc xóa thông tin liên quan đến sản phẩm

Quản trị

Thực hiện các thay đổi phi kỹ thuật đáng chú ý cho người dùng
Ghi chú: • Những thay đổi nhỏ về kiểu chữ, ngữ pháp và định dạng
không được ghi lại trong lịch sử sửa đổi.
• Không phải tất cả các phiên bản có thể có sẵn trong tất cả
các ngôn ngữ.

048641-01

Ngày phát
hành

Số phần

2018-11

048641-01

Loại thay đổi
N/A
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Tóm tắt thay đổi
Ấn bản đầu tiên
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