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GIỚI THIỆU
Mô tả tổng quát
ADAM-rWBC là thiết bịị dùng để đếm số lượng tế bào bạch cầu
u còn dư
d trong thành
phần máu truyền.
Nhắm mục tiêu là các bạạch cầu, thiết bị ADAM-rWBC sử dụng thuốcc nhuộm
nhu
huỳnh
quang để nhuộm tế bào và đếm
m ttế bào tự động. Việc đếm tế bào tự động loạii bỏ
b được sai số
hoặc nhận định chủ quan củaa ngư
người thực hiện khi đếm tế bào bạch cầu bằng
ng các phương pháp
khác.

Công nghệ - Máy móc
Việc đếm tế bào bạch cầầu còn dư có thể được thực hiện thủ công bằng
ng cách sử
s dụng
buồng đếm Nageotte. Hạn chế ccủa phương pháp này gồm (1) Tự nhuộm mẫu
u phẩm;
ph
(2) Chỉ
phù hợp để đếm số lượng tế bào ít; (3) T
Tốn nhiều thời gian và (4) Nhận định
nh kết
k quả có tính
chủ quan. Các máy đếm tế bào bbạch cầu còn dư khác có thể đắt và phụ thuộcc nhiều
nhi vào kỹ
thuật của người sử dụng.
NanoEnTek đã sáng chế thiết bị ADAM-rWBC dựa trên kỹ thuậtt kính hiển
hi vi huỳnh
quang để đếm tế bào bạch cầu.
u. Thi
Thiết bị ADAM-rWBC sử dụng thuốc nhuộm
m huỳnh quang
nhạy bén để nhuộm, đèn LED và đđầu dò CCD để phát hiện tế bào bạch cầu
u một
m cách chính
xác và tin cậy.
Để sử dụng thiết bị ADAM
ADAM-rWBC, mẫu máu được trộn với thuốcc nhuộm
nhu
Propidium
Iodide (PI) và nhỏ trực tiếpp lên bbản mỏng bằng nhựa (r-slide) dùng một lần.
n. Sau đó bản
b mỏng
được đưa vào giai đoạn đếm. Hệệ thống ADAM-rWBC tự động chỉnh tiêu cự trên bản
b mỏng,
và các tế bào đã nhuộm màu đượ
ợc quét bới camera CCD. Các kết quả hình ảnh
nh được
đư xử lý tự
động và hiển thị trên màn hình LCD ccủa thiết bị.
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Công nghệ - Đo lường
Thiết bị ADAM-rWBC dựa trên cơ sở nhuộm ADN của tế bào động vật có vú bằng
cách sử dụng thuốc nhuộm huỳnh quang, Propidium Iodide (PI), là loại thuốc nhuộm axit
nhân. Khi sử dụng cùng với enzyme RNase, PI chỉ nhuộm màu ADN của tế bào. Trong
trường hợp các mẫu máu, các tế bào bạch cầu (nhân có chứa ADN) bắt màu, trong khi các
tiểu cầu và hồng cầu (không có nhân) không bắt màu.
Kít ADAM-rWBC gồm dung dịch (r) và bản mỏng (r) cho 1 xét nghiệm, dùng 1 lần.
Để đếm được tuyệt đối số bạch cầu còn dư, cần thiết phải chuẩn bị mẫu phù hợp. Sau khi trộn
mẫu với dung dịch (r) và nhỏ lên bản mỏng (r), số bạch cầu tổng được tính toán tự động và
hiển thị trên thiết bị ADAM-rWBC.
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Danh mục đóng gói
Thiết bị ADAM-rWBC được chuyển giao kèm theo các thành phần liệt kê trong bảng
dưới đây. Ngay khi nhận thiết bị, đề nghị kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả các mục liệt kê
dưới đây được chuyển giao. Nếu thiếu bất kỳ mục nào, hoặc có hư hại, hãy liên hệ với nhà
phân phối khu vực hoặc địa chỉ sales@nanoentek.com.
Mục
Số lượng
Máy chính
1
Kít rWBC (Kít khởi động kèm theo HDSD)
1
Hướng dẫn sử dụng
1
Dây điện
1
Cầu chì
2
CD cài đặt
1
Màn hình giám sát ngoài
1
Máy quét mã vạch
1
Thận trọng:
Việc không loại bỏ hết các khung đỡ hoặc các bọt xốp chèn để vận chuyển thiết bị
trước khi vận hành có thể gây hư hại cho thiết bị.
Các khung đỡ vận chuyển hoặc các bọt xốp chèn phải được chèn lắp lại trước khi di
chuyển thiết bị để tránh hư hại cho thiết bị.
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Hình ảnh phía trước của thiết bị ADAM-rWBC

Nút điều
khiển
Đẩy

• Đẩy bản mỏng ra khỏi thiết bị ADAM-rWBC.
• Chức năng để đưa vào và đẩy bản mỏng ra.
• Thực hiện toàn bộ quy trình đếm tự động.

Bắt đầu
Khóa

•Bảo vệ kết cấu của thiết bị khỏi các va chạm bên goài khi di chuyển
thiết bị ADAM-rWBC.

☞ Khóa thiết bị ADAM-rWBC trước khi tắt hoặc di chuyển
Cửa sổ

• Bản mỏng được cài vào hoặc tháo ra.

LCD

• Hiển thị quá trình và kết quả

Màn hình giám sát
ngoài

• Hiển thị hình ảnh trực tiếp của thiết bị ADAM-rWBC
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Hình ảnh phía sau của thiết bị ADAM-rWBC

Quạt
Công tắc điện
Phích cắm điện
Cổng màn hình
Cổng USB
Cổng RS232C
Cổng bàn phím

Làm mát thiết bị ADAM-rWBC’s
Bật/Tắt thiết bị ADAM-rWBC
Nối dây điện của thiết bị ADAM-rWBC với ổ điện tường
Cổng màn hình giám sát ngoài (cổng vàng)
Cổng nối với phần mềm ADAM-rWBC
Cổng cho kiểm tra chất lượng và sửa chữa
Cổng cho kiểm tra chất lượng và sửa chữa
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LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
Yêu cầu về môi trường
Thận trọng:
Nếu nhiệt độ thấp (≤10 °C), để thiết bị ấm lên đến nhiệt độ xung quanh khoảng 10 phút trước
khi sử dụng.
Để đảm bảo vận hành đúng và có tính năng bền vững, cần lắp đặt thiết bị ADAM-rWBC tại vị
trí thỏa mãn các điều kiện sau:
• Sử dụng ở nhiệt độ phòng.
• Không sử dụng trong phòng lạnh.
• Không để dưới ánh sáng trực tiếp.
• Không bị rung lắc trực tiếp hoặc liên tục.
• Không đặt trong từ trường hoặc điện từ trường mạnh
• Không đặt ở nơi có độ ẩm cao.
• Khu vực không có khí ga ăn mòn hoặc các chất ăn mòn khác.
• Khu vực thật ít bụi hoặc các hạt trong không khí khác.
• Khu vực có khoảng không xung quang thiết bị tối thiểu 10 cm để lưu thông không khí tốt.
• Không đặt bất kỳ vật gì lên trên thiết bị ADAM-rWBC.
Bật nguồn và hiển thị ban đầu
1) Kiểm tra kết nối của dây cáp điện của thiết bị.
2) Bảo đảm rằng công tắc điện của máy ở vị trí “I” (Bật).
(Trên mặt phía sau của thiết bị)
• Khi bật thiết bị ADAM-rWBC, thiết bị sẽ tự kiểm tra. Nếu xuất hiện báo lỗi, vui lòng liên hệ
với nhà phân phối khu vực hoặc sales@nanoentek.com. Nếu khởi động hoàn thành và không
có báo lỗi, màn hình của thiết bị sẽ hiển thị như sau:

Bật nguồn và hiển thị ban đầu
* Báo lỗi khi khởi động
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Báo lỗi [System State] xuất hiện khi thiết bị khởi động không đúng.Tắt điện và khởi động lại
thiết bị.
* Công tắc điện ở phía sau của thiết bị.
Nếu báo lỗi vẫn xuất hiện sau khi khởi động lại, liên hệ với nhà phân phối khu vực hoặc
sales@nanoentek.com.
Mã lỗi
Nguyên nhân
0x00000C00
Lỗi của cảm biến trục X
0x00007000
Lỗi của cảm biến trục Y
0x00008000
Lỗi của cảm biến trục Z
0x06000000
Lỗi của cảm ứng mô-dun khóa

Báo lỗi [ System init. ] sẽ xuất hiện nếu phát hiện bản mỏng (r) chưa tháo ra khỏi thiết bị
trong khi khởi động thiết bị.
(Xử lý):
1. Tháo bản mỏng (r) ra
2. Ấn nút Tắt/Bật
3. Khởi động lại
Thận trọng
Khi tắt thiết bị, đề nghị tháo bản mỏng (r) ra khỏi thiết bị ADAM-rWBC.
Đây là nguyên nhân gây ra sự cố.
Nếu báo lỗi tiếp tục xuất hiện khi không còn bản mỏng bên trong thiết bị, liên hệ với nhà phân
phối khu vực hoặc sales@nanoentek.com.
Bật nguồn và hiển thị ban đầu

Báo lỗi [Device unlocked] xuất hiện khi tắt thiết bị nhưng không khóa. Ấn nút khóa trước khi
tắt thiết bị.
Nếu báo lỗi này tiếp tục xuất hiện sau khi khởi động lại, liên hệ với nhà phân phối khu vực
hoặc sales@nanoentek.com.
Biểu tượng chức năng

Hiển thị tình trạng các chức năng như Đẩy, Bắt đầu, Khóa hoặc Cài (tình trạng của khung đỡ
bản mỏng)
Biểu tượng

Chức năng
Cho thấy việc đếm tế bào bắt đầu
(Sau khi ấn nút “Bắt đầu”).
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Cho thấy khung đỡ bản mỏng đã đẩy ra
(Sau khi ấn nút “Đẩy”).
Cho thấy khung đỡ bản mỏng đã khóa
(sau khi ấn nút “Khóa”).
Cho thấy khung đỡ bản mỏng đã đưa vào
(Sau khi ấn nút “Đẩy”, có cài bản mỏng).

VẬN HÀNH CHUNG
Chuẩn bị mẫu thử
Hiệu chuẩn giai đoạn đếm
Sau mỗi lần thiết bị ADAM-rWBC khởi động, việc hiệu chuẩn giai đoạn đếm (giai đoạn
chính xác) được tiến hành bằng cách sử dụng hạt chuẩn cung cấp trong bộ kít ADAM-rWBC.
Hiệu chuẩn hoàn thành nếu kết quả thu được nằm trong khoảng +/-10% so với giá trị ghi trên
nhãn.
Thiết bị ADAM-rWBC phải được hiệu chuẩn sau mỗi lần khởi động và ít nhất 1 lần trong
ngày sử dụng.
1. Để dung dịch hạt chuẩn cân bằng với nhiệt độ phòng trước khi sử dụng (khoảng 10 phút).
2. Trộn đều bằng cách lắc nhẹ, bao gồm cả đảo lên xuống.
3. Nhỏ 100 µl dung dịch hạt lên bản mỏng (r). Để lắng khoảng 40-60 giây.
4. Cài bản mỏng (r) đã nhỏ hạt vào thiết bị ADAM-rWBC và ấn nút ► để bắt đầu.
Đối với các mẫu loại bạch cầu
Các mẫu máu phải xét nghiệm trong vòng 48 giờ sau khi loại bạch cầu.
Mẫu máu được trộn đều, lấy 1 lượng và pha loãng với dung dịch (r) để nhuộm. Sau khi
nhuộm, mẫu được nhỏ lên bản mỏng và để lắng.Sau khi lắng, bản mỏng (r) được cài theo
chiều mũi tên, mặt phải ở trên vào thiết bị và đếm. Xem hướng dẫn đặc biệt trong tờ Hướng
dẫn sử dụng kít ADAM-rWBC.
Thận trọng
• Tránh tạo bọt khí, vì ảnh hưởng đến kết quả.
• Không sử dụng lại bản mỏng. Việc sử dụng lại bản mỏng làm sai kết quả.
• Không sử dụng dung dịch (r), bản mỏng và hạt chuẩn đã hết hạn dùng.
• Bảo quản dung dịch (r) ở nhiệt độ 2-80C khi chưa sử dụng. Hạn dùng 1 năm. Không sử dụng
sau hạn dùng ghi trên nhãn. Dung dịch (r) đã mở có thể bảo quản ở 2-80C đến 6 tháng, nhưng
không sử dụng quá hạn dùng.
Cảnh báo
Thiết bị sẽ không phát hiện ra mẫu pha loãng không đúng. Xem Hướng dẫn sử dụng kít
ADAM-rWBC.
Chuẩn bị mẫu và xét nghiệm
1. Lấy dung dịch (r) (thuốc thử ra khỏi tủ lạnh khoảng 10 phút trước khi dùng để cân bằng với
nhiệt độ phòng.
2. Thận trọng nhỏ 100 µl mẫu hồng cầu, tiểu cầu hoặc các mẫu kiểm tra (mẫu QC) đã được
trộn đều vào ống nghiệm sạch.
3. Thêm 400 µl thuốc thử (r) vào ống nghiệm.
4. Trộn đều ống nghiệm (100 µl mẫu + 400 µl thuốc thử)
5. Nhỏ 100 µl mẫu/thuốc thử đã trộn đều lên bản mỏng
6. Đợi 4-7 phút để lắng mẫu.
7. Cài bản mỏng (r) vào thiết bị và ấn nút ► để bắt đầu đếm.
8. Sau khoảng 3 phút, kết quả được tính toán là số bạch cầu (WBC) trên µl sẽ hiển thị tự
động.
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Vận hành thiết bị ADM-rWBC
Cảnh báo:
• Lỗi nhỏ mẫu
Nhỏ 100µl mẫu lên bản mỏng và đảm bảo lấy đủ lượng.
Thiết bị không phát hiện lượng mẫu ít hoặc nhiều hơn.
Thận trọng
• Tránh tạo bọt khí, vì ảnh hưởng đến kết quả
Lượng mẫu ít

Lượng mẫu đủ
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• Lỗi cài bản mỏng
Cài lắp toàn bộ bản mỏng (r), mặt trên lên, theo hướng mũi tên trên bản mỏng vào thiết bị
ADAM-rWBC. Thiết bị sẽ không phát hiện nếu bản mỏng được cài vào không đúng.
Xem cách cài đúng dưới đây:

Bắt đầu đếm

Bắt đầu quá trình đếm bằng việc ấn nút “Bắt đầu”
11

Quá trình chỉnh tiêu cự kết thúc ngay sau bước hiệu chuẩn.
Thiết bị ADAM-rWBC sẽ bỏ qua bước chỉnh tiêu cự cho các xét nghiệm tiếp sau.
Chụp lại hình ảnh từ vùng đếm trên bản mỏng, phân tích hình ảnh trong bộ nhớ và thực hiện
quá trình đếm.
Phân tích kết quả

Số bạch cầu tổng sẽ được tính toán tự động bằng phần mềm ADAM-rWBC.
• Báo lỗi khi phân tích kết quả

Báo lỗi [Bad sample!]:
Trong trường hợp 1 hình ảnh tế bào chứa hơn 100 điểm ảnh gồm cả các hạt bụi hoặc số khung
lỗi lớn hơn 10 khung, báo lỗi này sẽ hiển thị trên màn hình LCD. Khung lỗi xảy ra khi số tế
bào lớn hơn 50 trong 1 khung.
Bảo trì và vệ sinh
Thiết bị ADAM-rWBC không cần bảo trì định kỳ theo lịch lập trước bởi vì thiết bị không có
các vật tư tiêu hao phải thay thế.
Thường xuyên hoặc trước mỗi lần xét nghiệm, đề nghị lau sạch bề mặt bên ngoài của thiết bị
ADAM-rWBC bằng cách sử dụng khăn lau vải mềm, và cồn isopropyl hoặc nước khử ion.
Sự cố
Thiết bị ADAM-rWBC
không khởi động
Báo lỗi khởi động

Báo lỗi kết quả

Nguyên nhân
Công tắc ở vị trí tắt
Không có điện ở ổ cắm
Dây điện hỏng
[ System state ]
[ System init. ]
[ Device unlocked ]
[ Bad sample! ]

Giải pháp
Kiểm tra công tắc điện ở sau thiết bị
Kiểm tra nguồn điện
Thay thế hoặc mua lại
Xem trang 7
Xem trang 8
Xem trang 8
Xem trang 12

BẢO HÀNH
Nếu có bất kỳ hư hỏng nào xảy ra với thiết bị ADAM-rWBC trong thời hạn bảo hành 1 năm,
NanoEntek sẽ sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận hỏng miễn phí. Tuy nhiên những hư hỏng
sau không được bảo hành:
1.
Hư hỏng xảy ra do vận hành sai.
2.
Sửa chữa hoặc thay đổi bởi nhân viên không phải của NanoEnTek hoặc của đại lý ủy
quyền.
3.
Hư hỏng do thay thế bộ phận của thiết bị.
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4.
Sử dụng các bộ phận thay thế không phải do NanoEnTek cung cấp.
5.
Hư hỏng do vô ý hoặc lạm dụng thiết bị.
6.
Hư hỏng do tai họa.
7.
Ăn mòn do dung môi không đúng hoặc do mẫu thử.
Để bảo vệ khách hàng, các mặt hàng trả lại phải được bảo đảm để tránh hư hỏng hoặc thất lạc.
NanoEnTek không chịu trách nhiệm cho các hư hỏng xảy ra trong khi vận chuyển thiết bị cần
sửa. Khuyến cáo khách hàng giữ lại các vật liệu đóng gói gốc mà thiết bị đã được chuyển đến
nơi. Hạn chế bảo hành cho việc thay đổi các sản phẩm khiếm khuyết.
Khi có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu nào về dịch vụ sửa chữa, hãy liên hệ sales@nanoentek.com
hoặc nhà phân phối khu vực.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Thiết bị ADAM-rWBC
• Điện thế: AC100~240 V, 50~60 Hz
• Cường độ dòng điện: max. 1.8 A, max 100 W
• Cầu chì: F3.15AL250V
• Vật kính: 4 X
• Đèn LED: 4W Green LED, IEC 62471:2006
• CCD camera: B/W CCD
• Bộ lọc: Bộ lọc kích thích, bộ lọc lưỡng sắc, bộ lọc phát
xạ
• Khối lượng: 9 Kg
• Kích thước (W×L×H) : 220 × 375 × 250 mm
• Mức bảo vệ: IPX0
Bản mỏng (r-Slide)
• Khoảng đếm: 1~100 tế bào /µl
• Thời gian đếm: 2.5~3 phút/xét nghiệm
• Lượng mẫu thử: 100 µl /bản mỏng (r)
• Thể tích đếm: khoảng 57µl /bản mỏng (r)
Các dung dịch
• Dung dịch (r): Propidium Iodide (PI)
• Dung dịch hạt chuẩn
Phụ kiện
• Màn hình giám sát ngoài
(Cầu chì: 250 VAC, 3 A; F3.15AL250V)
• Máy quét mã vạch
Điều kiện môi trường vận hành máy
0 °C ≤ Nhiệt độ ≤ 40 °C
10 % ≤ Độ ẩm≤ 90 %
Độ cao ≤ 2,000 m
Điều kiện môi trường vận chuyển và bảo quản
-30 °C ≤ Nhiệt độ ≤ 60 °C
10 % ≤ Độ ẩm ≤ 90 %
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Mã số
Sản phẩm
rWBC
ADAM-rWBC
AD1K-050
Kít ADAM-rWBC (50 test)

Nội dung
Thiết bị chính
50 bản mỏng (r)
Dung dịch (r) 25ml
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số lượng
1
1
1

ADM-001
-

Dung dịch hạt chuẩn 7ml
Màn hình giám sát ngoài LCD 7”
Máy quét mã vạch

Phụ kiện
Phụ kiện

1
1
1

* Mỗi thành phần và dây điện có sẵn để mua riêng lẻ. Đề nghị liên hệ với nhà phân phối khu
vực hoặc sales@nanoentek.com.
* Hướng dẫn sử dụng này có thể tải xuống từ website của NanoEnTek www.nanoentek.com.
BIỆN PHÁP AN TOÀN
Xem và tuân thủ các hướng dẫn an toàn dưới đây:
• Luôn luôn chắc chắn rằng điện thế đầu vào của thiết bị phù hợp với điện thế tại khu vực đặt
thiết bị.
• Để tránh nguy hiểm hoặc bị điện giật, lắp đặt thiết bị theo tiêu chuẩn môi trường ở trong
mục “Tiêu chuẩn kỹ thuật”. Nếu nước hoặc chất liệu khác rơi vào trong thiết bị, biến áp, ổ
điện, cần rút dây điện ra và liên hệ với nhân viên kỹ thuật.
• Không chạm vào phích cắm hoặc dây điện khi tay ướt.
• Thiết bị được làm mát bằng cách tự nhiên nên bề mặt sẽ bị nóng lên khi vận hành. Trong khi
lắp đặt và sử dụng, cần để khoảng trống xung quanh thiết bị rộng hơn 10 cm (khoảng 4
inches).
• Không lắp đặt thiết bị nơi mặt phẳng nghiêng hoặc nơi dễ bị rung lắc do nguy cơ làm thiết bị
gặp sự cố hoặc hư hỏng tăng lên.
• Không cho bất kỳ vật gì (đặc biệt bằng kim loại) vào lỗ thông hơi của thiết bị vì có thể bị
điện giật, bị thương và làm hư hại thiết bị.
• Luôn luôn để công tắc của nguồn điện ở vị trí OFF (tắt) trước khi cắm dây điện vào ổ cắm
trên tường.
• Để tránh bị điện giật, luôn đảm bảo trong quá trình vận hành, cổng nối đất của thiết bị và
của ổ cắm trên tường phải được nối với nhau đúng cách. Dây điện phải được cắm vào ổ cắm 3
chân với 1 chân nối đất.
• Thiết bị được đặt vào vị trí sao cho phù hợp với chiều dài và kết nối của dây cáp điện.
• Đặt công tắc ở vị trí “O” (OFF), rút phích cắm của dây điện, khóa thiết bị trước khi di
chuyển.
• Nếu thiết bị bị vỡ, hoặc bị rơi, rút dây điện và liên hệ với nhân viên sửa chữa được ủy
quyền.
• Không tháo rời thiết bị.
• Chỉ sử dụng các linh kiện của hãng.
• Chỉ sử dụng thiết bị theo Hướng dẫn sử dụng và theo tài liệu liên quan đến các thành phần
của thiết bị. Việc sử dụng thiết bị theo cách không được chỉ dẫn có thể gây hư hỏng thiết bị
hoặc gây tổn thương cho người dùng.
CÁC BIỂU TƯỢNG AN TOÀN
Các biểu tượng sau được nhìn thấy trên thiết bị và trong tài liệu này. Luôn luôn sử dụng thiết
bị theo cách an toàn nhất có thể.
Biểu tượng

Ý nghĩa
Thận trọng và cảnh báo
Bật
Tiếp đất bảo vệ
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Thiết bị và hàng hóa tuân thủ theo Tuyên bố hợp quy
Thận trọng: Nguy cơ sinh học
Cách thức phòng vệ phải được dùng trong việc xử lý các vật liệu có
nguy cơ sinh học như yếu tố gây ung thư
Kết nối USB
Đèn LED
Tiêu hủy các thiết bị cũ
1. Khi biểu tượng thùng có bánh xe với gạch chéo được in trên sản
phẩm có nghĩa là sản phẩm được tiêu hủy phải tuân thủ theo hướng
dẫn của Châu Âu 2012/19/EU.
2.Tất cả các sản phẩm điện và điện tử cần được tiêu hủy riêng, tách
khỏi nguồn rác thải thành phố thông qua các cơ sở thu gom được nhà
nước hoặc các cơ quan khu vực chỉ định.
3. Việc tiêu hủy đúng các thiết bị cũ sẽ giúp ngăn các hậu họa tiềm ẩn
cho môi trường và sức khỏe con người.
4. Để có thêm thông tin về tiêu hủy thiết bị cũ, đề nghị liên hệ với cơ
quan đặc trách của thành phố, dịch vụ hủy rác thải hoặc truy cập
website www.nanoentek.com.
Dụng cụ chẩn đoán In-vitro
Sản phẩm này tuân thủ theo UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 No.610101
“Các yêu cầu về an toàn đối với các thiết bị điện về đo lường, kiểm
soát và sử dụng trong Labo, Phần I: Yêu cầu chung”. Các thiết bị
mang biểu tượng TUV được cấp giấy chứng nhận của cơ quan quản lý
sản phẩm TUV trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn đối ở Mỹ và
Canada.

CẢNH BÁO
1) Sau khi sử dụng thiết bị, đề nghị tắt nguồn điện. Nếu không, có thể gây sự cố hoặc giảm
tuổi thọ của thiết bị.
2) Khi tắt thiết bị, phải chắc chắn đã khóa thiết bị với nút “Khóa”. Nếu không, có thể gây ra
các sư cố cho thiết bị hoặc báo lỗi khi khởi động thiết bị.
Mục
Pin trong thiết
bị
Vỏ thiết bị
Hướng dẫn

Xử lý mẫu

Cảnh báo
Nguy cơ nổ nếu pin được thay thế không đúng.
Pin không được thay bởi người sử dùng thiết bị.
Tham khảo nhân viên sửa chữa được ủy quyền.
Không di chuyển hoặc tháo rời vỏ thiết bị.
Không có các cấu phần có thể điều chỉnh bên trong thiết bị.
Nếu có sự cố, tham khảo nhân viên sửa chữa được ủy quyền.
Không cố gắng tự sửa chữa thiết bị. Hướng dẫn này bằng tiếng anh.
Những bất cẩn có thể gây tổn thương cho nhân viên kỹ thuật hoặc
người vận hành.
Mang dụng cụ bảo hộ cá nhân trong khi lấy mẫu và xét nghiệm.
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Tiêu hủy

Mẫu máu có thể chứa các nhân tố lây truyền hoặc các yếu tố có nguy
cơ sinh học. Sử dụng ống nghiệm có nắp và khăn lau không có sợi
bông.
Sau khi sử dụng bản mỏng (r), tiêu hủy theo rác thải có nguy cơ sinh
học. Không sử dụng lại bản mỏng.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Truy cập Website của Hãng www.nanoentek.com cho:
• Nguồn kỹ thật bao gồm Hướng dẫn sử dụng, FAQs ….
Thông tin trợ giúp kỹ thuật
• Thông tin bổ sung về sản phẩm và những đề nghị đặc biệt.
Để có trợ giúp kỹ thuật hoặc có nhiều thông tin hơn, đề nghị gọi điện thoại hoặc gửi email.
NanoEnTek Inc. (HQ)
12F, 5, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, 152-740, Hàn Quốc
Tel. +82-2-6220-7940
Fax. +82-2-6220-7721
NanoEnTek USA Inc.
5627 Stoneridge Drive Suite 304, Pleasanton, CA 94588, MỹTel. +1-925-225-0108, +1-888988-0108(Toll free)
Fax. +1-925-225-0109
Đại diện tại Châu Âu
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80, 66386 St. Ingbert, Đức
Email
sales@nanoentek.com
Website
www.nanoentek.com
Toàn bộ các thông tin trong Hướng dẫn sử dụng này được bảo vệ theo Luật Bản quyền của
Hàn quốc và Quốc tế. Không được sao chép, dịch, xuất bản hoặc phân phát mà không có sự
cho phép của chủ sở hữu bản quyền.
Hướng dẫn sử dụng thiết bị ADAM - rWBC

Website :www.nanoentek.com
E-mail : sales@nanoentek.com
Được sản xuất bởi:
NanoEnTek Inc. (HQ)
12F, 5, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, 152-740, Hàn Quốc
Tel : +82-2-6220-7940
Fax: +82-2-6220-7721
Các thông tin trong Hướng dẫn này được trình bày 1 cách chính xác nhất có thể. Những thay
đổi hoặc cập nhật có thể sửa mà không cần thông báo hoặc đồng ý trước.
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