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Beckman Coulter, logo cách điệu và các nhãn hiệu sản
phẩm và dịch vụ của Beckman Coulter được nêu trong văn
bản này đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu được đăng ký
của Beckman Coulter, Inc. ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, sản phẩm hoặc
dịch vụ khác đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu được đăng
ký của các chủ sở hữu tương ứng.
Có thể được bảo hộ bởi một hoặc nhiều bằng sáng chế.
Xem www.beckmancoulter.com/patents
Liên hệ với chúng tôi trên World Wide Web tại địa chỉ:
www.beckmancoulter.com
Bảng chú giải biểu tượng có tại
www.beckmancoulter.com/techdocs.
Xem Các tài liệu có liên quan để biết số hiệu bộ phận.
Chỉ kê đơn ở Hoa Kỳ.
Bản dịch Hướng dẫn ban đầu

Lịch sử sửa đổi
Tài liệu này áp dụng cho phần mềm mới nhất được liệt kê và các phiên bản cao hơn. Khi phiên bản phần
mềm tiếp sau làm thay đổi thông tin trong tài liệu này, một bản mới sẽ được phát hành trên trang web của
Beckman Coulter. Để biết thông tin cập nhật về ghi nhãn, hãy truy cập www.beckmancoulter.com và tải
xuống phiên bản mới nhất của sách hướng dẫn hoặc phần trợ giúp hệ thống cho thiết bị của bạn.
Bản phát hành FC, 9/2015
Phần mềm phiên bản 7.0
Các phần sau đây đã được sửa đổi:
• Mục đích sử dụng trong Chương 1, Giới thiệu
• Cách sử dụng Hướng dẫn này trong Chương 1, Giới thiệu
• Các biểu tượng trong Chương 1, Giới thiệu
• Thông tin liên hệ trong Chương 1, Giới thiệu
• Biện pháp phòng ngừa và an toàn trong Chương 1, Giới thiệu
• Bộ phận cung cấp que thử trong Chương 2, Mô tả hệ thống được chuyển sang phần Nạp que thử
sinh hóa nước tiểu trong Chương 4, Xử lý mẫu
• Que thử xét nghiệm; Thông số kỹ thuật của xét nghiệm trong Chương 2, Mô tả hệ thống
• Thông số kỹ thuật của xét nghiệm trong Chương 2, Mô tả hệ thống
• Thông số kỹ thuật và Khoang chứa que thử xét nghiệm trong Chương 2, Mô tả hệ thống
• Các mẫu xét nghiệm bị đục được chuyển sang phần Giới hạn trong Chương 4, Xử lý mẫu
• Quy cách ống mẫu trong Chương 4, Xử lý mẫu
• Chạy mẫu trong Chương 4, Xử lý mẫu
• Nạp que thử sinh hóa nước tiểu trong Chương 4, Xử lý mẫu
• Số hiệu bộ phận của vật tư tiêu hao trong Chương 4, Xử lý mẫu
• Chạy kiểm soát chất lượng trong Chương 5, Kiểm soát chất lượng
• Bổ sung vật tư tiêu hao trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Thay bộ lọc dung dịch rửa trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Bảo trì định kỳ: Làm sạch Bộ phận cung cấp que thử trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Bảo trì định kỳ: Làm sạch SCS trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Bảo trì hàng ngày: Đổ và làm sạch thùng chứa chất thải trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Bảo trì hàng tuần: Làm sạch Bộ phận cung cấp que thử trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Bảo trì hàng tuần: Làm sạch SPM trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Bảo trì hàng tuần: Làm sạch Bộ phận đo màu/độ trong suốt trong Chương 8, Bảo trì và bảo
dưỡng
• Bảo trì hàng tháng: Làm sạch bồn rửa trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Bảo trì hàng tháng: Làm sạch Hệ thống truyền que thử trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Bảo trì theo nhu cầu: Làm sạch Bộ dò ống mẫu trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Bảo trì theo nhu cầu: Làm sạch Cửa sổ của thiết bị đọc mã vạch trong Chương 8, Bảo trì và bảo
dưỡng
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• Bảo trì theo nhu cầu: Làm sạch Cảm biến quang trên Bộ phận vận chuyển mẫu trong Chương 8,
Bảo trì và bảo dưỡng
• Thiết bị hãm pipet an toàn trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Nút chống phân mảnh trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Kẹt bộ phận cung cấp que thử trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Kẹt bộ phận truyền que thử trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Chuyển từ hệ thống sinh hóa chính sang hệ thống dự phòng trong Chương 8, Bảo trì và bảo
dưỡng
• Tiếp cận Bộ phận cung cấp que thử trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Tiếp cận Bộ phận truyền que thử trong Chương 8, Bảo trì và bảo dưỡng
• Theo dõi vật tư tiêu hao: Thông tin về vật tư tiêu hao trong Chương 10, Theo dõi vật tư tiêu hao
• Bỏ khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn trong Chương 10, Theo dõi vật tư tiêu hao
• Phạm vi báo cáo phân tích trong Chương 11, Phụ lục
• Độ nhạy và phạm vi đo, Phạm vi đo và độ nhạy phân tích trong Chương 11, Phụ lục
Bản phát hành FD, 3/2016
Phần mềm phiên bản 7.0
Phần sau đây đã được sửa đổi:
• Thêm phần tuyên bố về dấu EC vào Chương 1.
Bản phát hành FE, 2/2017
Phần mềm phiên bản 7.0.5
Các phần sau đây đã được sửa đổi:
• Sắp xếp lại toàn bộ hướng dẫn
• Thay đổi người dùng thành người vận hành hoặc bạn tùy từng trường hợp trong suốt hướng dẫn
• Thay đổi nhấp thành chọn tùy từng trường hợp trong suốt hướng dẫn.
• Thêm phần tuyên bố nhãn hiệu Beckman Coulter
• Thông tin liên hệ của Beckman Coulter trong Thông báo an toàn
• Biểu tượng trong Thông báo an toàn
• Thêm California Proposition 65 (Dự luật 65 của bang California) vào phần Thông báo an toàn
• Thêm Giới thiệu về hướng dẫn này vào phần Giới thiệu
• Truy cập liên kết trong Hướng dẫn trong Giới thiệu
• Yêu cầu trong CHƯƠNG 1, Tổng quan về hệ thống
• Biện pháp phòng ngừa và an toàn trong CHƯƠNG 1, Tổng quan về hệ thống
• Bộ phận cung cấp que thử trong CHƯƠNG 1, Tổng quan về hệ thống
• Nút BẬT/TẮT trong CHƯƠNG 1, Tổng quan về hệ thống
• Thông số kỹ thuật trong CHƯƠNG 1, Tổng quan về hệ thống
• Mẫu xét nghiệm trong CHƯƠNG 1, Tổng quan về hệ thống
• Chạy kiểm soát chất lượng trong CHƯƠNG 4, Kiểm soát chất lượng
• Chạy mẫu trong CHƯƠNG 5, Phân tích mẫu
iv
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• Quy trình nạp que thử trong CHƯƠNG 5, Phân tích mẫu
• Màn hình Danh sách kết quả trong CHƯƠNG 6, Xem xét dữ liệu
• Sắp xếp danh sách công việc trong CHƯƠNG 6, Xem xét dữ liệu
• Sửa mã số mẫu xét nghiệm trong CHƯƠNG 6, Xem xét dữ liệu
• Tìm kiếm trong CHƯƠNG 6, Xem xét dữ liệu
• Tìm kiếm theo ngày-thời gian (Phạm vi) trong CHƯƠNG 6, Xem xét dữ liệu
• Chuẩn bị để tắt máy trong thời gian dài trong CHƯƠNG 8, Tắt máy
• Thiết lập hệ thống trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Màn hình Cài đặt trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Xem nhật ký trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Nút Khôi phục trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Nút Khôi phục… với Windows 10 trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Cài đặt cấu hình hệ thống trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Sự hiện diện của hệ thống sinh hóa trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Cài đặt giao diện LIS trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Cài đặt sinh hóa trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Chỉnh sửa cài đặt sinh hóa trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Chỉnh sửa giá trị sinh hóa trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Truy cập menu Bảo trì trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Sao lưu với Windows 10 trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Tắt máy trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Kiểm tra ổ đĩa với Windows 10 trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Bỏ Cảnh báo số 44 trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Kẹt bộ phận cung cấp que thử trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Kẹt bộ phận truyền que thử trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Chuyển từ hệ thống sinh hóa chính sang hệ thống dự phòng trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Chuyển từ hệ thống sinh hóa dự phòng sang hệ thống chính trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Tiếp cận Bộ phận cung cấp que thử trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Tiếp cận Bộ phận truyền que thử trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Nhật ký bảo trì trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Vật liệu xác minh hiệu chuẩn trong CHƯƠNG 11, Bảo đảm chất lượng
• Bảo trì theo nhu cầu trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch
• Đổ và làm sạch thùng chứa chất thải trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch
• Làm sạch Bộ phận cung cấp que thử trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch
• Làm sạch Hệ thống truyền que thử trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch
• Làm sạch Bộ dò ống mẫu trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch
• Làm sạch cửa sổ của thiết bị đọc mã vạch trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch
• Làm sạch Cảm biến quang trên Bộ phận vận chuyển mẫu trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch
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• Đã thêm Xả đường ống dẫn chất thải trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch
• Nhập dữ liệu vật tư tiêu hao trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao
• Bỏ khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao
• Truy cập tùy chọn Bỏ khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao
Bản phát hành FF, 10/2017
Phần mềm phiên bản 7.0.5
Ghi chú: Những thay đổi thuộc nội dung sửa đổi gần đây nhất được biểu thị bằng một thanh thay
đổi ở lề bên trái của trang.
Các phần sau đây đã được sửa đổi:
• Địa chỉ trên trang bìa đã thay đổi
• Địa chỉ trên trang bản quyền đã bị xóa
• Thay đổi Iris thành Beckman Coulter trong toàn bộ tài liệu
• Thay đổi thông tin liên hệ của Iris thành Thông tin liên hệ của Beckman Coulter trong Thông
báo an toàn
• Biểu tượng trong Thông báo an toàn
• Phạm vi báo cáo kết quả màu và độ trong suốt trong CHƯƠNG 1, Tổng quan về hệ thống
Bản phát hành FG, 01/2019
Phần mềm phiên bản 7.0.5
Ghi chú: Những thay đổi thuộc nội dung sửa đổi gần đây nhất được biểu thị bằng một thanh thay
đổi ở lề bên trái của trang.
Các phần sau đây đã được sửa đổi:
• Thêm tuyên bố thông tin bằng sáng chế vào trang Bản quyền.
• Thêm thông tin về Bảng chú giải biểu tượng vào trang Bản quyền và Bìa sau.
• Xóa thông tin liên hệ của Beckman Coulter.
• Biểu tượng trong Thông báo an toàn
• Tải về Hướng dẫn dành cho người vận hành về thiết bị trong Giới thiệu
• Quy cách ống mẫu trong CHƯƠNG 5, Phân tích mẫu
• Nạp que thử sinh hóa nước tiểu trong CHƯƠNG 5, Phân tích mẫu
• Nhập cài đặt sinh hóa dự phòng trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Tiếp cận các thành phần bên trong trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Bảo trì định kỳ trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch
• Bảo trì hàng tuần trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch
• Làm sạch Cảm biến quang trên Bộ phận vận chuyển mẫu trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch
• Thay Bình chứa dung dịch rửa và Màng lọc dung dịch rửa trong CHƯƠNG 13, Quy trình hiệu
chỉnh/thay thế
• Gắn thẻ kết quả/quy tắc trong CHƯƠNG 14, Hệ thống iWARE chuyên nghiệp

vi
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Bản phát hành FH, 07/2020
Phần mềm phiên bản 7.1.4
Ghi chú: Những thay đổi thuộc nội dung sửa đổi gần đây nhất được biểu thị bằng một thanh thay
đổi ở lề bên trái của trang.
Các phần sau đây đã được sửa đổi:
• Đã cập nhật trang web trong mục Bản quyền và Các tài liệu có liên quan
• Mở tệp Trợ giúp trong Giới thiệu
• Truy cập Mục bằng cách sử dụng ngăn dấu trang trong Giới thiệu
• Truy cập liên kết trong Hướng dẫn trong Giới thiệu
• Nguyên tắc xét nghiệm và giới hạn của quy trình trong CHƯƠNG 1, Tổng quan về hệ thống
• Đăng nhập trong CHƯƠNG 3, Khởi động
• Mục mới Lưu tất cả kết quả kiểm soát chất lượng với Windows 10 trong CHƯƠNG 4, Kiểm soát
chất lượng
• Mục mới Lưu kết quả kiểm soát chất lượng cụ thể với Windows 10 trong CHƯƠNG 4, Kiểm soát
chất lượng
• S1 trong CHƯƠNG 6, Xem xét dữ liệu
• S3 trong CHƯƠNG 6, Xem xét dữ liệu
• Chỉnh sửa trong CHƯƠNG 6, Xem xét dữ liệu
• Chỉnh sửa kết quả trong CHƯƠNG 6, Xem xét dữ liệu
• KHÔNG CÓ KẾT QUẢ SINH HÓA trong CHƯƠNG 6, Xem xét dữ liệu
• THIẾU MẪU trong CHƯƠNG 6, Xem xét dữ liệu
• Thiết lập hệ thống trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Nhập cài đặt sinh hóa chính trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Nhập cài đặt sinh hóa dự phòng trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Nút Khôi phục trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Mục mới Nút Khôi phục… với Windows 10 trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Mục mới Nút Lưu dưới dạng… với Windows 10 trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Mục mới Xem Cài đặt đã được lưu với Windows 10 trong CHƯƠNG 9, Thiết lập
• Mục mới Sao lưu với Windows 10 trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Mục mới Quy trình khôi phục với Windows 10 trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Mục mới Nút chống phân mảnh với Windows 10 trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Mục mới Kiểm tra ổ đĩa với Windows 10 trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Chuyển từ hệ thống sinh hóa chính sang hệ thống dự phòng trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
• Vật tư tiêu hao cho kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật
tư tiêu hao
• Cảnh báo 50 trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao
• Cảnh báo 51 trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao
• Cảnh báo 52 trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao
• Cảnh báo 59 trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao
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• Cảnh báo 60 trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao
• Cảnh báo 61 trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao
• Đã bổ sung Hướng dẫn truyền đến máy chủ vào Các tài liệu có liên quan
• Đã xóa gạch đầu dòng tài liệu tham khảo trong Các tài liệu có liên quan
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Thông báo an toàn
Đọc tất cả các sách hướng dẫn sản phẩm và hỏi ý kiến của nhân viên được đào tạo của
Beckman Coulter trước khi cố gắng vận hành thiết bị. Không cố gắng thực hiện bất kỳ quy trình nào
khi chưa đọc kỹ tất cả các hướng dẫn. Luôn tuân thủ thông tin trên nhãn sản phẩm và khuyến cáo
của nhà sản xuất. Nếu chưa rõ cách thực hiện trong bất kỳ tình huống nào, hãy liên hệ với Đại diện
của Beckman Coulter.

Thông báo cho Cảnh báo, Thận trọng, Quan trọng và Ghi chú
CẢNH BÁO
CẢNH BÁO biểu thị một tình huống tiềm ẩn nguy hiểm, có thể dẫn đến thương tích
nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không tránh được. Có thể được dùng để biểu thị
khả năng dữ liệu có lỗi, có thể dẫn đến chẩn đoán không chính xác.

THẬN TRỌNG
THẬN TRỌNG biểu thị một tình huống tiềm ẩn nguy hiểm, có thể dẫn đến thương
tích nhẹ hoặc trung bình nếu không tránh được. Thận trọng cũng có thể được sử
dụng để cảnh báo về những phương pháp không an toàn. Có thể được dùng để biểu
thị khả năng dữ liệu có lỗi, có thể dẫn đến chẩn đoán không chính xác.
QUAN TRỌNG QUAN TRỌNG được sử dụng cho các nhận xét bổ sung giá trị cho bước hoặc quy trình đang
được thực hiện. Làm theo lời khuyên trong phần Quan trọng sẽ có lợi cho hiệu quả hoạt động của một
bộ phận thiết bị hoặc cho một quy trình.

GHI CHÚ GHI CHÚ được sử dụng để chỉ ra thông tin đáng lưu ý, nên làm theo trong khi lắp đặt, sử dụng hoặc
bảo dưỡng thiết bị này.
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Thông báo an toàn
Biểu tượng

Biểu tượng
Dưới đây là danh sách các biểu tượng và ý nghĩa của các biểu tượng được sử dụng trên sản phẩm
ghi nhãn vật tư tiêu hao và thiết bị.
Biểu tượng

Ý nghĩa
Cầu chì
Cho biết vị trí và thông số định mức của hộp cầu chì.
IEC 60417: Graphical symbols for use on equipment – Overview and application, #5016
(IEC 60417: biểu tượng đồ họa dùng trên thiết bị – Tổng quan và ứng dụng, #5016)
Sử dụng các biện pháp phòng ngừa thông dụng khi làm việc với các vật liệu gây bệnh.
Cần chuẩn bị sẵn các phương tiện khử trùng thiết bị và xử lý vứt bỏ chất thải có nguy cơ
sinh học.

Thận trọng
ISO 7000; 0434A
Để cho biết rằng cần thận trọng khi vận hành thiết bị hoặc điều khiển gần nơi đặt biểu
tượng hoặc cho biết rằng tình huống hiện tại cần người vận hành nhận thức hoặc hành
động để tránh hậu quả không mong muốn.
Thận trọng
ISO 7010:W001
Để biểu thị một cảnh báo chung.
Xử lý vứt bỏ thiết bị điện
Một điều vô cùng quan trọng là khách hàng phải hiểu và tuân thủ mọi điều luật liên quan
đến việc xử lý vứt bỏ thiết bị điện an toàn và đúng cách. Biểu tượng thùng rác có bánh xe
bị gạch chéo trên sản phẩm được yêu cầu theo Chỉ thị về Rác thải thiết bị điện và điện tử
(WEEE) của Liên minh Châu Âu. Dấu này xuất hiện trên sản phẩm cho biết rằng:
1. thiết bị được đưa vào thị trường châu Âu sau ngày 13 tháng 08 năm 2005 và
2. không được xử lý vứt bỏ thiết bị qua hệ thống thu gom rác thải đô thị của mọi quốc gia
thành viên trong Liên minh châu Âu.
Để biết các sản phẩm cần tuân theo yêu cầu của chỉ thị WEEE, vui lòng liên hệ với đại lý
của bạn hoặc văn phòng Beckman Coulter tại địa phương để biết thông tin về cách khử
nhiễm phù hợp và nhận lại chương trình sẽ hỗ trợ việc thu gom, xử lý, khôi phục, tái chế
thích hợp, cũng như xử lý vứt bỏ thiết bị an toàn.
Thông báo RoHS
Các nhãn và bảng tuyên bố vật liệu này (Bảng tên và nồng độ của chất nguy hiểm) được
cung cấp để đáp ứng các yêu cầu trong Tiêu chuẩn ngành điện tử của Trung Quốc
SJ/T11364-2006 “Dấu hiệu kiểm soát sự ô nhiễm do các sản phẩm thông tin điện tử”.
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Thông báo an toàn
Biểu tượng

Biểu tượng

Ý nghĩa
Nhãn cảnh báo theo Chỉ thị về Hạn chế các chất độc hại (RoHS) của Trung Quốc
Nhãn này biểu thị rằng sản phẩm thông tin điện tử có một số chất nguy hiểm và độc hại.
Số ở giữa là Thời gian sử dụng thân thiện với môi trường (EFUP) và biểu thị số năm dương
lịch mà sản phẩm có thể hoạt động. Sau khi EFUP hết hạn, sản phẩm phải được tái chế
ngay. Các mũi tên xoay tròn biểu thị sản phẩm này có thể tái chế. Mã ngày trên nhãn
hoặc sản phẩm biểu thị ngày sản xuất.
Dấu “CE” biểu thị sản phẩm đã được đánh giá trước khi đưa vào thị trường và được xác
minh là đáp ứng các yêu cầu của Liên minh Châu Âu về sự an toàn, sức khỏe và/hoặc bảo
vệ môi trường.
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Giới thiệu

Cách sử dụng Hướng dẫn dành cho người vận hành
Tài liệu này là Hướng dẫn dành cho người vận hành Hệ thống sinh hóa nước tiểu iChemVELOCITY.
Tài liệu này nhằm giải thích chi tiết về hoạt động của hệ thống và sẽ được dùng làm cơ sở để đào tạo
cho người vận hành mới. Hãy giữ lại hướng dẫn này để sử dụng sau. Đây là một hướng dẫn nhằm
cung cấp thông tin và là tài liệu tham khảo để khắc phục sự cố. Tài liệu hướng dẫn này giải thích
các cài đặt chương trình và cung cấp hướng dẫn bảo trì.
Tài liệu hướng dẫn này chứa thông tin quan trọng về các chức năng của hệ thống iChemVELOCITY
do Beckman Coulter sản xuất. Tài liệu hướng dẫn này chứa các hướng dẫn vận hành, bảo trì và khắc
phục sự cố cho hệ thống iChemVELOCITY.
Tài liệu hướng dẫn này được thiết kế để sử dụng với phần mềm phiên bản 7.0 trở lên. Hướng dẫn
này dành cho bất kỳ ai vận hành hệ thống và người vận hành phải có kiến thức toàn diện về hệ
thống. Tài liệu này cũng dẫn chiếu những thông tin cụ thể về các thành phần, cách vận hành,
nguyên lý, công dụng và hiệu quả hoạt động của hệ thống.
Hãy đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành hệ thống iChemVELOCITY.

Giới thiệu về hướng dẫn này
GHI CHÚ Các màn hình và phần cứng được minh họa trong hướng dẫn này có thể hơi khác so với màn hình
và phần cứng trong cấu hình hệ thống của bạn.

Thông tin trong tài liệu hướng dẫn được sắp xếp như sau:
CHƯƠNG 1, Tổng quan về hệ thống
Giới thiệu mục đích sử dụng của thiết bị, các chỉ báo và biện pháp kiểm soát được sử dụng, thông
tin về hiệu quả hoạt động cũng như cách sử dụng phần mềm của hệ thống.
CHƯƠNG 2, Nguyên tắc vận hành
Chứa mô tả về nguồn gốc của các thông số và mô tả các bộ phận khác nhau.
CHƯƠNG 3, Khởi động
Cung cấp thông tin về cách khởi động thiết bị.
CHƯƠNG 4, Kiểm soát chất lượng
Cung cấp thông tin về cách chạy vật liệu kiểm soát chất lượng.
CHƯƠNG 5, Phân tích mẫu
Cung cấp thông tin về việc thu thập mẫu xét nghiệm.
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CHƯƠNG 6, Xem xét dữ liệu
Cung cấp thông tin về cách xem xét và giải thích kết quả mẫu, bao gồm cả kết quả bị gắn cờ.
CHƯƠNG 7, Lệnh thủ công
Cung cấp thông tin về các lệnh thủ công.
CHƯƠNG 8, Tắt máy
Cung cấp thông tin về cách tắt hệ thống.
CHƯƠNG 9, Thiết lập
Cung cấp thông tin về cách thiết lập hệ thống, bao gồm vật tư, người vận hành và vai trò, gắn cờ và
quy tắc gắn cờ, báo cáo, nhân khẩu bệnh nhân và kiểm soát chất lượng.
CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố
Mô tả các biện pháp phòng ngừa an toàn, mối nguy hiểm trong khi vận hành và hướng dẫn khắc
phục sự cố.
CHƯƠNG 11, Bảo đảm chất lượng
Cung cấp thông tin tổng quan về việc xác minh hiệu chuẩn, hướng dẫn kiểm tra xác minh hiệu
chuẩn và quy trình xác minh hiệu chuẩn.
CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch
Mô tả thời điểm, lý do và cách thực hiện quy trình làm sạch.
CHƯƠNG 13, Quy trình hiệu chỉnh/thay thế
Mô tả thời điểm, lý do và cách thực hiện quy trình thay thế.
CHƯƠNG 14, Hệ thống iWARE chuyên nghiệp
Mô tả về hệ thống quản lý dữ liệu và hệ thống tạo quy tắc của Hệ thống iWARE chuyên nghiệp.
Hướng dẫn này cũng bao gồm các tài liệu tham khảo, phụ lục về theo dõi vật tư tiêu hao, danh sách
chữ và cụm từ viết tắt, danh mục thuật ngữ và chỉ mục.

Quy ước
Hướng dẫn này sử dụng các quy ước sau:
• Phông chữ đậm cho biết các nút trên màn hình.
• Phông chữ nghiêng cho biết văn bản trên màn hình do hệ thống hiển thị.
• Thuật ngữ Chọn được dùng để chỉ một trong hai hoặc cả hai thao tác sau:
— để nhấn hoặc chạm bằng ngón tay
— để nhấp bằng chuột
QUAN TRỌNG QUAN TRỌNG được sử dụng cho các nhận xét bổ sung giá trị cho bước hoặc quy trình đang

được thực hiện. Làm theo lời khuyên trong phần QUAN TRỌNG sẽ có lợi cho hiệu quả hoạt động của một
bộ phận thiết bị hoặc cho một quy trình.

GHI CHÚ GHI CHÚ được sử dụng để chỉ ra thông tin đáng lưu ý, nên làm theo trong khi sử dụng hoặc bảo trì
thiết bị này.
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Hình ảnh
Tất cả hình ảnh, bao gồm cả các màn hình và bản in, đều chỉ để minh họa và không được sử dụng
cho bất kỳ mục đích nào khác.

Trợ giúp hệ thống
Nút Help (Trợ giúp) nằm ở nửa trên của màn hình và gần như lúc nào cũng hiển thị.

Mở tệp Trợ giúp
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1

Chọn
để hiển thị Hướng dẫn dành cho người vận hành. Cửa sổ Open Help File (Mở tệp
trợ giúp) sẽ hiển thị.

2

Chọn tệp cần mở theo ngôn ngữ mong muốn.
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3

Chọn Open (Mở) để hiển thị Hướng dẫn dành cho người vận hành trong một cửa sổ riêng.

Truy cập Mục bằng cách sử dụng ngăn dấu trang
Có thể sử dụng ngăn Dấu trang nằm ở bên trái của màn hình làm mục lục được “liên kết”.
Chọn một dấu trang để tự động chuyển đến trang đầu tiên của phần đã chọn.
• Để mở rộng phần lựa chọn, hãy chọn dấu + ở bên cạnh dấu trang.
• Để thu gọn phần lựa chọn, hãy chọn dấu - ở bên cạnh dấu trang.
GHI CHÚ Đối với Windows 10, để mở rộng lựa chọn, hãy chọn
lựa chọn, hãy chọn

, ở bên cạnh dấu trang và để thu gọn

, ở bên cạnh dấu trang.

Truy cập liên kết trong Hướng dẫn
Để bạn không phải tìm kiếm một phần cụ thể, chúng tôi đã tạo các liên kết để chuyển ngay đến
những vị trí khác giúp bạn truy cập ngay vào thông tin có liên quan. Các liên kết được biểu thị bằng
văn bản màu lam.

1

Di chuột lên vùng được liên kết trên trang cho đến khi con trỏ chuyển thành biểu tượng
.

2

xxviii

Chọn liên kết. Màn hình đích sẽ hiển thị.
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3

Để quay về phần trước, hãy chọn View (Xem) > Go to (Truy cập) > Previous View (Màn hình
trước).
GHI CHÚ Đối với Windows 10, để trở lại màn hình trước, hãy nhấp chuột phải và chọn Previous View
(Màn hình trước).

Tải về Hướng dẫn dành cho người vận hành về thiết bị

1

Chọn Hướng dẫn dành cho người vận hành từ trang web của Beckman Coulter:
www.beckmancoulter.com.

2

Từ tab Support (Hỗ trợ), chọn Search for Technical Documents (Tìm kiếm tài liệu kỹ thuật).

3

Trong trường Searched (Đã tìm kiếm), nhập số hiệu bộ phận của Hướng dẫn dành cho người vận
hành.

4

Trong mục Languages (Ngôn ngữ), chọn một ngôn ngữ phù hợp.

5

Trong mục Document Categories (Danh mục tài liệu), chọn Instrument IFU (Hướng dẫn sử dụng
thiết bị).

6

Tải hướng dẫn về.

7

Sao chép hướng dẫn sang đĩa CD-R.

8

Sao chép hướng dẫn lên màn hình hoặc vị trí lưu tệp khác, tùy từng trường hợp.

Mẹo

Biểu tượng này cho biết rằng thông tin chỉ có sẵn khi Hệ thống dòng iQ được liên kết với hệ thống
sinh hóa.
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Tổng quan về hệ thống
Mục đích sử dụng
Hệ thống xét nghiệm sinh hóa nước tiểu tự động iChemVELOCITY là một thiết bị chẩn đoán in vitro
được dùng để tự động hóa quy trình phân tích sinh hóa nước tiểu bằng cách sử dụng Que thử sinh
hóa nước tiểu iChemVELOCITY. Có thể sử dụng iChemVELOCITY như một hệ thống độc lập hoặc kết
hợp với hệ thống Dòng iQ200, một cấu hình có tên độc quyền là iRICELL vì hệ thống này được thiết
kế để tương thích cả về phần cứng và phần mềm với các hệ thống Dòng iQ200. Hệ thống này cung
cấp kết quả định lượng cho trọng lượng riêng, kết quả bán định lượng cho glucose, máu,
leukocyte esterase, bilirubin, urobilinogen, pH, protein, xeton và axit ascorbic; và kết quả định
tính cho nitrit, màu và độ trong suốt.
Chỉ sử dụng que thử iChemVELOCITY với máy phân tích iChemVELOCITY. Hay nói cụ thể là các que
thử này không dành cho xét nghiệm đọc bằng mắt thường. Que thử xét nghiệm iChemVELOCITY
không dành cho xét nghiệm đọc bằng mắt thường. Không sử dụng iChemVELOCITY như một Máy
phân tích nhanh tại chỗ (POC).
Những phép đo này được dùng để hỗ trợ chẩn đoán rối loạn chuyển hóa, dấu hiệu bất thường ở
chức năng thận, nhiễm trùng đường tiết niệu và chức năng gan. Các xét nghiệm được thực hiện
bằng iChemVELOCITY chỉ dùng để chẩn đoán In Vitro và xét nghiệm lâm sàng.

Yêu cầu
Hệ thống có một vài yêu cầu đặc biệt về môi trường. Hệ thống sử dụng dòng điện xoay chiều từ 100V
đến 240V và 50 Hz đến 60 Hz. (Việc lựa chọn tần số và điện áp đầu vào không yêu cầu phải có sự can
thiệp của khách hàng). Nên sử dụng bộ lưu điện dự phòng cho iChemVELOCITY để duy trì hoạt động
của hệ thống khi xảy ra sự cố mất điện và sụt áp trong thời gian ngắn. Điều này cho phép tắt các
thiết bị theo trình tự mà không bị mất dữ liệu.
Hãy chọn một phòng lắp đặt thiết bị mà bạn có thể kiểm soát nhiệt độ trong khoảng 18°C (64°F) đến
28°C (82°F) và độ ẩm tương đối không ngưng tụ trong khoảng 20% đến 80%.

THẬN TRỌNG
Các bộ phận bên trong những vùng được che phủ cố định của thiết bị không thuộc
phạm vi bảo trì của người vận hành và có thể tiềm ẩn nguy cơ điện giật.
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Lắp đặt

CẢNH BÁO
• Để bảo vệ liên tục khỏi nguy cơ cháy nổ và hiểm họa, chỉ thay thế bằng cầu chì
cùng loại và cùng định mức.
• Cần phải nối đất bảo vệ cho các thiết bị vì lý do an toàn.
• Đầu vào cấp nguồn của thiết bị này đang được sử dụng làm thiết bị ngắt kết
nối nguồn điện.

Lắp đặt
Việc lắp đặt iChemVELOCITY sẽ do Đại diện được đào tạo tại nhà máy của Beckman Coulter hoặc
nhà phân phối được ủy quyền thực hiện.

Biện pháp phòng ngừa và an toàn
Toàn bộ thiết bị có trọng lượng xấp xỉ 45,5 kg (100 lbs.). Chọn vị trí để lắp đặt thiết bị trước khi hoàn
thành lắp ráp.

1-2
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THẬN TRỌNG
• Nếu phải di chuyển thiết bị, hãy tháo rời Máy lấy mẫu ra khỏi máy phân tích
trước khi di chuyển. Nếu hai bộ phận này bị long ra trong khi vận chuyển,
có thể dẫn đến thương tích hoặc hư hỏng nặng.
• Luôn đặt thiết bị ở vị trí cách tường ít nhất 5 cm (2 in.) tính từ mặt sau của thiết
bị. Nếu không duy trì được khoảng cách này, các ống nối và cáp có thể bị quá
nhiệt.
• KHÔNG tháo rời hoặc chỉnh sửa thiết bị. Làm như vậy có thể gây thương tích
và/hoặc hỏng hóc thiết bị và làm mất hiệu lực bảo hành.
• Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn, không bị rung lắc. Không làm
như vậy có thể gây thương tích hoặc hỏng hóc thiết bị.
• KHÔNG đặt thiết bị ở nơi có thể chịu ảnh hưởng bởi hóa chất, khí có tính ăn mòn
hoặc nhiễu điện. Làm như vậy có thể gây thương tích hoặc hỏng hóc thiết bị.
• KHÔNG đặt thiết bị ở nơi có thể chịu ảnh hưởng bởi nước, ánh nắng trực tiếp
hoặc gió lùa. Làm như vậy có thể cho kết quả không chính xác và thiết bị có thể
bị hỏng.
Hãy chọn một phòng lắp đặt thiết bị mà bạn có thể kiểm soát nhiệt độ trong
khoảng 18°C (64°F) và 28°C (82°F) và độ ẩm tương đối không ngưng tụ trong
khoảng 20% đến 80%.
• Các bộ phận bên trong những vùng được che phủ cố định của thiết bị không
thuộc phạm vi bảo trì của người vận hành và có thể tiềm ẩn nguy cơ điện giật.
• Không chặn bất kỳ lỗ thông khí nào.
• KHÔNG để que thử xét nghiệm trong bộ phận quá 5 ngày. Nếu que thử xét
nghiệm tiếp xúc với không khí quá lâu, chúng có thể hút ẩm hoặc bụi, dẫn đến
kết quả sai. Để khoang chứa trống hoàn toàn trước khi thêm que thử mới và
chất hút ẩm mới.
• KHÔNG chạm vào miếng thuốc thử của que thử xét nghiệm; làm như vậy có thể
dẫn đến kết quả sai. KHÔNG sử dụng que thử xét nghiệm đã hết hạn hoặc bất
kỳ que thử xét nghiệm nào nếu miếng thuốc thử có bất kỳ dấu hiệu phai màu,
biến dạng hoặc hư hại nào. Vui lòng đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm gói
que thử xét nghiệm.
• Chỉ sử dụng khăn giấy KHÔ. Sử dụng khăn giấy ẩm bên trong Bộ phận cung
cấp que thử sẽ ảnh hưởng tới kết quả của que thử xét nghiệm.
• Thao tác khôi phục dữ liệu sẽ ghi đè dữ liệu và cài đặt hiện tại. Chỉ người vận
hành có đặc quyền quản lý mới được phép thực hiện quy trình này.

THẬN TRỌNG
• KHÔNG sử dụng tần số điện hoặc điện áp ngoài định mức quy định trong tài
liệu này. Kết nối với nguồn điện không thích hợp có thể gây thương tích hoặc
cháy nổ.
Đảm bảo rằng iChemVELOCITY được cấp điện từ đường dây dành riêng không
cấp điện cho bất kỳ thiết bị hoặc dụng cụ nào khác. Nếu nguồn điện được dùng
chung và không ổn định, nên sử dụng UPS và/hoặc máy biến áp.
PN 300-4449FH
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• Không lắp đặt hệ thống khi đang có sấm sét. Để biết cách bảo vệ thiết bị khi
xảy ra bão sét và quá áp, hãy liên hệ với phòng phụ trách điện tại cơ sở của bạn.
• Để đảm bảo an toàn hơn cho thiết bị khi có sét và quá áp, hãy luôn rút dây
nguồn ra khỏi phích cắm và ngắt kết nối LIS. Nếu không sử dụng thiết bị trong
thời gian dài, hãy rút dây nguồn ra khỏi phích cắm và ngắt kết nối LIS.
• Để giảm nguy cơ điện giật, không tháo bất kỳ bảng điều khiển nào nếu không
có hướng dẫn của nhân viên có đủ trình độ.
• Để giảm nguy cơ điện giật, không sử dụng dây nối dài, ổ cắm chìm hoặc ổ cắm
khác nếu không thể cắm chặt phích cắm ba chấu có nối đất của thiết bị vào ổ
cắm đó để tránh nguy cơ chạm vào chấu cắm.

CẢNH BÁO
• Rủi ro thương tích. Beckman Coulter thực sự khuyến cáo khách hàng tuân thủ
tất cả các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn và sức khỏe, như sử dụng biện pháp
che chắn. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kính bảo hộ, găng
tay và trang phục phù hợp trong phòng xét nghiệm.
• Để bảo vệ liên tục khỏi nguy cơ cháy nổ và hiểm họa, chỉ thay thế bằng cầu chì
cùng loại và cùng định mức.
• Cần phải nối đất bảo vệ cho các thiết bị vì lý do an toàn.
• Đầu vào cấp nguồn của thiết bị này đang được sử dụng làm thiết bị ngắt kết
nối nguồn điện.

CẢNH BÁO
• Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa thông dụng. Thải bỏ các vật liệu bị nhiễm
bẩn theo quy định hiện hành.
• Xử lý vứt bỏ phế phẩm, sản phẩm chưa được sử dụng và gói sản phẩm nhiễm
bẩn theo quy định pháp lý hiện hành. Nếu không chắc chắn về các yêu cầu
pháp lý hiện hành, hãy liên hệ với chính quyền địa phương để biết thông tin.

Cảnh báo, biện pháp phòng ngừa và giới hạn
• Không đặt thiết bị iChemVELOCITY vào nước.
• Không làm rơi hoặc ném thiết bị.
• Vận hành thiết bị trên bề mặt khô ráo, bằng phẳng.
• Không di chuyển thiết bị khi đang tiến hành xét nghiệm.
• Cắm thiết bị vào nguồn điện được nối đất.
• Tránh các nguồn ánh sáng chói/nhiệt.
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Các thành phần hệ thống
Máy lấy mẫu
Máy lấy mẫu di chuyển các khay chứa ống nghiệm từ trạm nạp liệu (bên phải thiết bị) tới trạm hút
pipet, rồi tới trạm dỡ liệu (bên trái thiết bị). Các khay chứa ống nghiệm được đưa lên trạm hút pipet.
Trạm hút sẽ phát hiện được sự hiện diện của ống, cho dù ống có được dán nhãn mã vạch hay không.
Mẫu được hút từ ống để phân tích. Máy lấy mẫu phát tín hiệu khi trạm dỡ liệu đã đầy.

Thiết bị đọc mã vạch
Thiết bị đọc mã vạch sẽ đọc mã nhận dạng của các khay chứa để có thể liên kết mẫu bệnh phẩm với
các vị trí trong một khay chứa đã nhận dạng. Khi dán nhãn mã vạch vào ống mẫu, thiết bị đọc mã
vạch sẽ đọc nhãn và cung cấp dữ liệu nhận dạng bệnh nhân cho hệ thống.

Trạm nạp liệu và dỡ liệu
Có thể đặt sáu (6) khay chứa ống nghiệm (tối đa 60 ống nghiệm) lên trạm nạp liệu để đong đếm.
Sau khi lấy mẫu xong, các khay chứa ống nghiệm được chuyển tới trạm dỡ liệu để lấy ra.

Trạm nạp liệu và dỡ liệu tùy chọn
Khi lắp nối tiếp các trạm nạp liệu và dỡ liệu khác vào hệ thống, có thể nạp thêm mười lăm (15) khay
chứa ống nghiệm lên khay nạp, nâng sức chứa mỗi mẻ của hệ thống lên 210 ống nghiệm để phân
tích thường quy. Sau khi lấy mẫu xong, mười lăm khay chứa ống nghiệm đầu tiên sẽ được chuyển
tới khay dỡ liệu và khi khay dỡ liệu đầy, sáu khay chứa tiếp theo sẽ được giữ lại trên máy lấy mẫu.

Bộ phận cung cấp que thử
Bộ phận cung cấp que thử có thể chứa tối đa 300 que thử với độ ổn định 5 ngày trên hệ thống (không
mở bộ phận này trong khoảng thời gian đó). Bộ phận cung cấp que thử có một cửa sổ cho phép
người vận hành kiểm tra bằng mắt thường nguồn cấp que thử. Khi máy lấy mẫu phát hiện thấy có
ống nghiệm, que thử xét nghiệm với mặt hướng lên trên sẽ được chuyển tới hệ thống truyền que
thử.

Hệ thống truyền que thử
Hệ thống truyền que thử sẽ di chuyển các que thử xét nghiệm qua một số vị trí (cứ 15 giây một lần).
Có các vị trí sau:
• Vị trí nạp liệu, là nơi phát hiện có que thử xét nghiệm
• Vị trí định lượng, là nơi mẫu được phân phối lên que thử xét nghiệm
• Tám (8) vị trí đọc theo trình tự
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Các que thử xét nghiệm được đặt sẵn ở từng vị trí đọc để thiết bị đọc que thử có thể chụp toàn bộ
hình ảnh của từng vùng thuốc thử trên que thử. Sau lần đọc cuối cùng, que thử xét nghiệm được
thải bỏ vào thùng chứa chất thải.

Bộ phận đọc que thử
Bộ phận đọc que thử đo màu của từng vùng thuốc thử trên que thử sinh hóa ở các thời gian ủ khác
nhau và sử dụng các màu này để suy ra nồng độ bán định lượng của các chất phân tích. Tất cả tám
vị trí đọc đều hiện rõ trong các ảnh được chụp, cho phép đo màu của vùng thuốc thử 15 giây một lần.
Tại các vị trí đọc, một camera CMOS sẽ chụp ảnh toàn bộ mười hai (12) vùng thuốc thử trên từng
que thử sinh hóa được chiếu sáng liên tục bằng một đèn màu đỏ, lục và lam. Các que thử xét nghiệm
được chiếu sáng ở từng vị trí đọc bằng một chuỗi gồm ba chiều dài bước sóng đèn LED khác nhau
trong chưa đến một (1) giây. Chiều dài bước sóng danh định của đèn LED là 472 nM, 525 nM và
630 nM +/- 2 nM.
Dao động độ rọi được hiệu chỉnh tự động bằng cách sử dụng chuẩn phản xạ nội bộ được tạo ảnh
đồng thời với các vùng thuốc thử trên que thử. Các chuẩn phản xạ nội bộ được đặt ở giữa và song
song với từng que thử sinh hóa. Hình bên dưới cho thấy trường quan sát với tám (8) que thử xét
nghiệm ở các vị trí đọc từ 1 đến 8 và các tiêu chuẩn nội bộ (màu xám giữa mỗi que thử).
Hình 1.1 Que thử xét nghiệm ở các vị trí đọc từ 1 đến 8

Phần mềm hệ thống sẽ phân tích các ảnh được chụp và lượng hóa phản xạ từ mỗi vùng thuốc thử
tương ứng với phản xạ từ vùng lân cận của tấm chắn theo chuẩn Munsell, với giá trị phản xạ đã biết.

Bộ phận đo trọng lượng riêng, màu và độ trong suốt
Xem Trọng lượng riêng trong CHƯƠNG 2, Nguyên tắc vận hành.
Xem Màu và độ trong suốt trong CHƯƠNG 2, Nguyên tắc vận hành.
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Chất lỏng
Kim hút mẫu
Kim hút mẫu sẽ trộn mẫu xét nghiệm bên trong ống mẫu. Xấp xỉ 1mL mẫu được hút và nạp vào cóng
đo dòng chảy theo trọng lượng riêng và màu-độ trong suốt. Xấp xỉ 10μL mẫu được phân phối lên
từng vùng thuốc thử của que thử xét nghiệm. Khi phân phối xong mẫu, kim hút mẫu được làm sạch
bằng dung dịch rửa. Đồng thời, các phép đo trọng lượng riêng, màu và độ trong suốt được hoàn
thành; cóng đo dòng chảy và ống dẫn được rửa sạch bằng dung dịch rửa.

Bồn rửa
Bồn rửa được dùng để rửa bên ngoài kim hút mẫu và thải bỏ dung dịch rửa.

Bơm
Một bơm được dùng để hút và phân phối mẫu.
Hai bơm được dùng để rửa và làm sạch hệ thống dung dịch.

Thùng đựng dung dịch rửa
Một thùng đựng dung dịch rửa 7 lít cung cấp Dung dịch rửa iChem.

Chất thải
Thải bỏ que thử
Hệ thống tự động thải bỏ các que thử xét nghiệm đã sử dụng vào thùng chứa chất thải có sức chứa
tối đa 300 que thử xét nghiệm.

Thải bỏ nước thải
Nước thải được thải bỏ vào thùng chứa chất thải hoặc ống tiêu.

Nút BẬT/TẮT

Nút BẬT/TẮT (
) nằm ở bên trái của thiết bị iChemVELOCITY. Nhấn nút này sau khi cấp
nguồn cho thiết bị sẽ đặt hệ thống ở chế độ Chờ.

Đèn trạng thái hệ thống
Đèn trạng thái hệ thống hiển thị Stand By (Chờ, màu lục), Measure (Đo, màu lam) và Error (Lỗi, màu đỏ).
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Chỉ đèn LED màu lục BẬT
Hệ thống iChemVELOCITY ở chế độ Chờ và sẵn sàng vận hành.
Đã bật công tắc nguồn chính và đã nhấn nút ON (BẬT) (cửa trước). Thiết bị sưởi đang bật và không
thể mở cửa trước. Tất cả các hoạt động sẽ bị gián đoạn ngay lập tức nếu mở cửa này.

Chỉ đèn LED màu lam BẬT
Hệ thống iChemVELOCITY đang ở chế độ Đo.
Một khay chứa đã được đặt vào phần bên phải của STM. Thiết bị sưởi đang bật và không thể mở cửa
trước. Tất cả các hoạt động sẽ bị gián đoạn ngay lập tức nếu mở cửa này.

Chỉ đèn LED màu đỏ BẬT
Hệ thống iChemVELOCITY đã gặp lỗi.
Một thông báo đã bật lên trên màn hình thiết bị.

Các đèn LED màu lục và đỏ BẬT
Hệ thống iChemVELOCITY đã hết Dung dịch rửa iChem.
Một thông báo sẽ hiển thị. Máy sưởi đang bật.

Các đèn LED màu lam và đỏ BẬT
Hệ thống iChemVELOCITY đã hết que thử iChemVELOCITY hoặc bị kẹt que thử.
Một thông báo sẽ hiển thị.
• Nếu SPM bị trống, hãy nạp đầy que thử.
• Nếu xảy ra sự cố kẹt, hãy TẮT công tắc nguồn, rồi BẬT lại để khắc phục.
• Nếu hệ thống đang chạy độc lập, hãy tắt hệ thống bằng nút Shutdown (Tắt máy) từ màn hình
Maintenance (Bảo trì).
GHI CHÚ Máy sưởi đang bật.

Các đèn LED màu lục – lam – đỏ nhấp nháy đồng thời
Đã bật công tắc nguồn chính nhưng chưa nhấn nút ON (BẬT) (ở cửa trước).
Đèn LED màu đỏ sẽ nhấp nháy khi hệ thống đang chờ kết nối với phần mềm giao diện người dùng.
Ở trạng thái này, máy sưởi sẽ không bật. Có thể mở và đóng cửa.

Khay chứa
Bốn loại khay chứa được sử dụng với hệ thống iChemVELOCITY:
• Khay chứa mẫu
1-8
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• Khay chứa kiểm chuẩn
• Khay chứa CalChek
• Khay chứa pha loãng

Khay chứa mẫu
Mẫu bệnh phẩm được đưa vào thiết bị trong ống nghiệm đã nạp vào các khay chứa mẫu. Có thể nạp
mười ống mẫu lên một khay chứa mẫu.

Khay chứa kiểm chuẩn
Chất kiểm chuẩn sinh hóa: các chất kiểm chuẩn IRISpec CA/CB/CC.

Khay chứa CalChek
Kiểm tra hiệu chuẩn trọng lượng riêng, màu và độ trong suốt:
• Ba chất kiểm chuẩn Trọng lượng riêng với các giá trị trọng lượng riêng bằng 1,002, 1,03 và 1,06.
• Bốn chất kiểm chuẩn màu bao gồm không màu, vàng rơm, vàng và hổ phách.
• Ba chất kiểm chuẩn độ trong suốt có màu vàng rơm với các giá trị độ trong suốt bằng 1, 2 và 3.

Khay chứa pha loãng
Phải sử dụng khay chứa pha loãng số 23 để chạy những mẫu cần pha loãng để soi bằng kính hiển vi
trên hệ thống iQ200 sau khi xử lý trên hệ thống iChemVELOCITY.

Que thử xét nghiệm
Que thử xét nghiệm có các vùng giấy thấm chuyên dụng đã thấm thuốc thử để tiến hành phân tích
sinh hóa các chất sau:
• Bilirubin
• Urobilinogen
• Xeton
• Axit ascorbic
• Glucose
• Protein
• Máu
• pH
• Nitrit
• Bạch cầu
Các que thử iChemVELOCITY có chứa một vùng bù màu để xử lý nhiễu màu. Thiết bị không áp dụng
hiệu chỉnh nhiệt độ tự động cho các thông số được đo.
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Quy cách đóng gói
Que thử sinh hóa nước tiểu iChemVELOCITY được đóng gói trong Bộ dụng cụ cơ bản đi kèm với hệ
thống iChemVELOCITY. Có thể mua thêm que thử từ Beckman Coulter hoặc từ nhà phân phối được
ủy quyền. Chỉ được sử dụng Que thử sinh hóa nước tiểu iChemVELOCITY. Hệ thống không thể đọc
que thử của nhà sản xuất khác. Chỉ sử dụng các que thử một lần.
Có thể lưu trữ tối đa 300 que thử xét nghiệm trong bộ phận cung cấp que thử.

THẬN TRỌNG
• KHÔNG để que thử xét nghiệm trong bộ phận quá 5 ngày. Nếu que thử xét
nghiệm tiếp xúc với không khí quá lâu, chúng có thể hút ẩm hoặc bụi, dẫn đến
kết quả sai. Để khoang chứa trống hoàn toàn trước khi thêm que thử mới và
chất hút ẩm mới.
• KHÔNG chạm vào miếng thuốc thử của que thử xét nghiệm; làm như vậy có thể
dẫn đến kết quả sai. KHÔNG sử dụng que thử xét nghiệm đã hết hạn hoặc bất
kỳ que thử xét nghiệm nào nếu miếng thuốc thử có bất kỳ dấu hiệu phai màu,
biến dạng hoặc hư hại nào. Vui lòng đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm gói
que thử xét nghiệm.

Thiết bị ngoại vi
Bàn phím
Bàn phím được dùng để nhập mã nhận dạng mẫu xét nghiệm bao gồm chữ và số cũng như nhập dữ
liệu.

Chuột
Chuột dùng để di chuyển đến các màn hình của phần mềm.

Màn hình
Có thể sử dụng màn hình này để thực hiện lựa chọn trên các màn hình của phần mềm.

Máy in
Cổng USB bên ngoài cho phép kết nối một máy in tương thích với Windows.
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Các chức năng của phần mềm
Phần mềm này có các chức năng sau:
• Điều khiển các chức năng cơ học của hệ thống iChemVELOCITY để vận chuyển mẫu và xử lý
dung dịch.
• Tự động tính nồng độ chất phân tích sinh hóa, kết quả đo trọng lượng riêng, màu và độ trong
suốt cho từng mẫu xét nghiệm và các kết quả này được tự động báo cáo, trừ khi có cờ hệ thống.
• Điều khiển giao diện người dùng
— Tạo, in và truyền báo cáo bằng điện tử.
— Duy trì một danh sách các mẫu xét nghiệm bị gắn cờ, trong đó xác định những mẫu cần can
thiệp thêm do thiếu mã số hay do các trường hợp khác liên quan đến phân tích hoặc xử lý.
Phần mềm Giao diện người dùng bao gồm ba màn hình chính:
• Màn hình Instrument (Thiết bị)
• Màn hình Specimen (Mẫu xét nghiệm)
• Màn hình Work List (Danh sách công việc)

Trạng thái hệ thống iChemVELOCITY
Nằm ở trên cùng bên trái màn hình, hiển thị:
• Chỉ báo đèn trạng thái:
— Màu xám = OFF (Tắt)
— Màu lục = Standby (Chờ, Tiết kiệm điện)
— Lam = Measure (Đo, Đang đo mẫu)
— Đỏ = Error (Lỗi, Xảy ra lỗi)
• Thông tin nhận dạng của người vận hành hiện đang đăng nhập
• Thông tin nhận dạng của ống hiện đã hút mẫu (nếu có)
• Số khay chứa – Số vị trí
• Biểu tượng cảnh báo ưu tiên cao nhất (nếu có) và mô tả ngắn về tình trạng lỗi
Bảng 1.1 Trạng thái hệ thống iChemVelocity
Trạng thái

Biểu tượng

Mức ưu tiên thấp

Mức ưu tiên trung bình

Mức ưu tiên cao

PN 300-4449FH
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Nút chọn màn hình
Nằm ở trên cùng bên phải màn hình, cho phép người vận hành truy cập các màn hình sau bằng cách
chọn nút tương ứng:
• Specimen (Mẫu xét nghiệm)
• Work List (Danh sách công việc)
• Instrument (Thiết bị)

Màn hình Thiết bị
Có thể truy cập màn hình Instrument (Thiết bị) bằng cách chọn Instrument (Thiết bị). Màn hình này
bao gồm các thành phần sau:
Hình 1.2 Màn hình Thiết bị
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Số

Mô tả

Số

Mô tả

1

Vùng trạng thái hệ thống
iChemVELOCITY

4

Vùng chức năng ở cấp độ màn hình

2

Vùng chọn màn hình

5

Vùng thông tin ở cấp độ tác vụ

3

Cửa sổ thông tin
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Tóm tắt về ca làm việc
Bảng 1.2 Tóm tắt về ca làm việc
Trường

Hiển thị

Nút

Operator (Người vận hành)

Người vận hành hiện đang đăng nhập, nếu có.

Logon (Đăng nhập)
Logoff (Đăng xuất)

Last Reflectance Check (Lần
cuối kiểm tra hệ số phản xạ)

Ngày/thời gian tiến hành kiểm tra hiệu chuẩn hệ số phản xạ thành
công gần đây nhất.

Không có

Last SG/Color/Clarity Check
Ngày/thời gian tiến hành kiểm tra hiệu chuẩn thành công trọng
(Lần cuối kiểm tra trọng lượng lượng riêng, màu và độ trong suốt gần đây nhất.
riêng/màu/độ trong suốt)

Không có

Last Chem QC (Lần cuối kiểm
soát chất lượng sinh hóa)

Ngày/thời gian tiến hành kiểm soát thành công chất lượng xét
nghiệm sinh hóa gần đây nhất.

Không có

LIS (LIS)

Trạng thái LIS.

Check LIS (Kiểm tra
LIS)

Manual Orders (Lệnh thủ công Hiển thị các khay chứa được kích hoạt ở chế độ Lệnh thủ công.

Clear All (Xóa tất cả

Manual Orders (Lệnh thủ
công)

Cho phép truy cập màn hình Manual Orders (Lệnh thủ công)

Manual Orders
(Lệnh thủ công)

System Status (Trạng thái hệ
thống)

Trực tuyến

Go Off line (Chuyển
sang ngoại tuyến)

Ngoại tuyến (hiển thị màu đỏ)

Go On line (Chuyển
sang trực tuyến)

Cảnh báo
Cảnh báo xuất hiện trong Vùng thông tin của màn hình và hiển thị danh sách chi tiết các cảnh báo
chưa xử lý, được sắp xếp theo mức độ ưu tiên, sau đó là ngày/thời gian.

Các chức năng ở cấp độ màn hình
Bảng 1.3 Các chức năng ở cấp độ màn hình
Nút

Chức năng

Manual Orders (Lệnh
thủ công)

Truy cập màn hình Manual Orders (Lệnh thủ công). Xem Lệnh thủ công trong CHƯƠNG 7, Lệnh
thủ công.

Consumables
(Vật tư tiêu hao)

Truy cập cửa sổ Consumables (Vật tư tiêu hao). Xem Màn hình Theo dõi vật tư tiêu hao trong
PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao để biết thêm thông tin.

Quality Review
(Kiểm tra chất lượng)

Truy cập màn hình QC Review (Kiểm tra kết quả kiểm soát chất lượng). Xem Kiểm tra kết quả
kiểm soát chất lượng trong CHƯƠNG 4, Kiểm soát chất lượng.

QC Statistics (Số liệu
thống kê kiểm soát
chất lượng)

Truy cập màn hình QC Statistics (Số liệu thống kê kiểm soát chất lượng). Xem Số liệu thống kê
kiểm soát chất lượng trong CHƯƠNG 4, Kiểm soát chất lượng để biết thêm thông tin.

Settings (Cài đặt)

Truy cập màn hình Settings (Cài đặt) dành cho thiết lập thiết bị do người dùng xác định.
Xem Màn hình Cài đặt trong CHƯƠNG 9, Thiết lập để biết thêm thông tin.
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Bảng 1.3 Các chức năng ở cấp độ màn hình (Tiếp tục)
Nút

Chức năng

Maintenance (Bảo trì)

Truy cập màn hình Maintenance (Bảo trì) dành cho:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiểm tra hệ số phản xạ
Bảo dưỡng hệ thống sinh hóa
Tự động đặt lại bộ đếm que thử
Sao lưu
Khôi phục
Thông tin hệ thống
Số liệu kiểm kê
Lỗi
Tắt máy
Khởi động lại
Chống phân mảnh
Kiểm tra ổ đĩa

Sequence # (Số thứ tự) Truy cập màn hình Sequence number (Số thứ tự). Xem Số thứ tự trong CHƯƠNG 9, Thiết lập.

Danh sách công việc
Màn hình Danh sách công việc chỉ chứa các kết quả chưa được xuất và có thể truy cập bằng cách
chọn Work List (Danh sách công việc).
Danh sách công việc hiển thị mã số mẫu xét nghiệm, ngày và giờ đã xử lý mẫu xét nghiệm, số vị trí
ống và khay chứa, cũng như trạng thái của từng kết quả mẫu xét nghiệm. Chọn mã số mẫu xét
nghiệm và chọn tab Specimens (Mẫu xét nghiệm) hoặc nhấp đúp vào mã số mẫu xét nghiệm sẽ mở
màn hình Chemistry report (Báo cáo sinh hóa) cho mẫu xét nghiệm đó.
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Hình 1.3 Màn hình Danh sách công việc

Từ Work List (Danh sách công việc), trong khi trực tuyến, bạn có thể:
• Sắp xếp danh sách công việc
• Xóa mẫu xét nghiệm
• Hủy xóa mẫu xét nghiệm
• Chỉnh sửa/sửa đổi mã số mẫu xét nghiệm
• Chỉnh sửa nhân khẩu bệnh nhân
• In Danh sách công việc
Nút Search (Tìm kiếm) cho phép tìm kiếm trong lịch sử theo:
• Mã số
• Số mẫu xét nghiệm
• Mã số người vận hành
• Nhân khẩu bệnh nhân
• Ngày/thời gian
• Mẫu xét nghiệm đang đợi gửi đi
• Mẫu xét nghiệm đã xuất
Nút Search (Tìm kiếm) cho phép tìm kiếm trong lịch sử theo mã số, mã số người vận hành, nhân
khẩu, ngày/thời gian hoặc mẫu xét nghiệm đang đợi gửi đi. Kết quả được hiển thị trong Found List
(Danh sách kết quả). Nút Search (Tìm kiếm) chuyển đổi giữa Danh sách công việc và Danh sách kết
quả. Khi Danh sách kết quả hiển thị, chọn Search (Tìm kiếm) sẽ quay về Danh sách công việc.
Từ Danh sách kết quả, bạn có thể báo cáo lại kết quả mẫu xét nghiệm.
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Báo cáo sinh hóa
Màn hình Báo cáo sinh hóa hiển thị tóm tắt kết quả cho mẫu xét nghiệm được chọn từ Danh sách
công việc/Danh sách kết quả.
Hình 1.4 Báo cáo sinh hóa

Nút
Bảng 1.4 Nút
Nút

Chức năng

Delete Flagged Specimen
(Xóa mẫu xét nghiệm bị gắn
cờ)

Cờ không thể khôi phục. Kết quả mẫu xét nghiệm sẽ bị xóa. Cần giải quyết nguyên nhân
khiến mẫu xét nghiệm bị gắn cờ trước khi có thể chạy lại mẫu xét nghiệm.

Review Flagged Specimen
(Xem lại mẫu xét nghiệm bị
gắn cờ)

Cờ có thể khôi phục. Cho phép người vận hành nhập mã số mẫu xét nghiệm hoặc xóa cờ.

Accept (Chấp nhận)

Nếu sử dụng nút Review Flag (Kiểm tra cờ):
Gán mã số mẫu xét nghiệm mới, nếu có cờ mã số.
Xóa các cờ của mẫu xét nghiệm và chuyển kết quả mẫu xét nghiệm tới LIS và/hoặc máy in.
Nếu sử dụng nút Delete Flag (Xóa cờ):
Xóa kết quả mẫu xét nghiệm và gửi tới danh sách Hủy xóa.

Skip (Bỏ qua)
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Bảng 1.4 Nút (Tiếp tục)
Nút

Chức năng

Edit (Chỉnh sửa)

Có thể sử dụng tùy chọn này để chỉnh sửa kết quả sinh hóa hoặc nhập kết quả soi kính
hiển vi.

Work List/Found List (Danh Đóng màn hình Specimen (Mẫu xét nghiệm) và quay về màn hình Work List/Found list
sách công việc/Danh sách kết (Danh sách công việc/Danh sách kết quả).
quả)

Logo Iris
Logo Iris chỉ được hiển thị khi Danh sách công việc trống.
Hình 1.5 Logo Iris

Giao diện
Vui lòng liên hệ với Đại diện của Beckman Coulter hoặc nhà phân phối được ủy quyền để biết thông
tin.
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Lưu trữ kết quả
Có thể lưu trữ tối đa 10.000 kết quả bệnh nhân trong bộ nhớ. Có thể in lại và/hoặc gửi lại kết quả
được lưu trữ. Kết quả cho lô chất kiểm chuẩn chất lượng hiện tại được lưu trữ vô thời hạn.

Thông số kỹ thuật
Bảng 1.5 Thông số kỹ thuật
Thông số

Mô tả

Quy tắc đo

Các đèn LED quang kế phản xạ (472 nM, 525 nM, 630 nM) có camera CMOS
Trọng lượng riêng bằng phương pháp đo hệ số khúc xạ quang

Xử lý mẫu xét nghiệm

Mã vạch hoặc nhập mã số bằng bàn phím
Khả năng xử lý 60 mẫu xét nghiệm (210 mẫu xét nghiệm với các trạm nạp
liệu/dỡ liệu tùy chọn)
Hệ thống khay chứa 10 ống có khả năng cấp mẫu liên tục

Thể tích mẫu xét nghiệm

Thể tích tối thiểu 2 mL nước tiểu không quay ly tâm
Thể tích hút xấp xỉ ~1 mL

Que thử xét nghiệm

Que thử sinh hóa nước tiểu iChemVELOCITY

Khoang chứa que thử xét
nghiệm

Sức chứa tối đa 300 que thử

Thùng chứa que thử xét
nghiệm đã sử dụng

Sức chứa tối đa 300 que thử

Nước thải

Nước thải được bơm từ thiết bị vào bồn, ống tiêu nước hoặc thùng chứa phù
hợp. Ống tiêu nước phải thấp hơn hoặc cao bằng bệ máy và không được đặt
cách xa phía sau thiết bị quá 10 foot (3 m).

Công suất

210 que thử xét nghiệm nước tiểu mỗi giờ

Nhãn mã vạch

Mã 128, mã 39, Codabar và Interleaved 2 of 5 có chiều rộng vạch tối thiểu là
0,005 in (0,127 mm)

Lưu trữ dữ liệu

Lưu trữ tối đa 10.000 kết quả bệnh nhân trên hệ thống

Đơn vị báo cáo

Quy ước, S.I., Định tính hoặc Kết hợp

Giao diện LIS

Truy vấn hai chiều với máy chủ

Gắn cờ

Kết quả yêu cầu phải xét nghiệm xác nhận/

Ổn định trên hệ thống trong 5 ngày

Kết quả chất lượng bất thường
Trạm làm việc

Máy tính có màn hình/bàn phím/chuột và máy in

Máy in

Bên ngoài – Laser Jet

Giao diện

Cổng USB, Ethernet

Kích thước

Hệ thống sinh hóa
56 C x 59 R x 64,8 S cm (22 H x 23 W x 25,5 D in.)
Trạm nạp liệu/dỡ liệu tùy chọn
Máy in
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Bảng 1.5 Thông số kỹ thuật (Tiếp tục)
Thông số

Mô tả

Trọng lượng

Bộ phận sinh hóa 100 lb. – 45,5 kg
Máy in 23 lb. – 10 kg
Trạm nạp liệu/dỡ liệu tùy chọn
12 lb. – 5,2 kg mỗi trạm

Yêu cầu về công suất điện Bộ phận sinh hóa
Tối đa 100–240 VAC 50–60 Hz 200 watt
Màn hình
Tối đa 100–240 VAC 50–60 Hz 40 watt
Máy in
Tối đa 100–240 VAC 50–60 Hz 100 watt
Bộ lưu điện dự phòng (UPS) 800VA (được khuyến nghị, không được cung cấp
kèm theo máy)
Kiểm soát nhiệt độ xung
quanh

64°F đến 82°F (18°C đến 28°C)
Độ ẩm tương đối 20% đến 80%, không ngưng tụ
Hiệu suất tỏa nhiệt của iChemVELOCITY đạt xấp xỉ 1.200 đơn vị nhiệt lượng
Anh (BTU)

Bộ sản phẩm

Hệ thống iChemVELOCITY
Màn hình
Chuột, bàn phím thông thường
Máy in Laser Jet

Đặc điểm hiệu suất
Hiệu quả phân tích
Hệ thống cho thấy mức đồng nhất > 95% trong phạm vi ± 1 khối màu đối với kết quả của cùng một
mẫu xét nghiệm được chạy trên một thiết bị cùng loại.
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Phạm vi báo cáo chất phân tích (Bao gồm pH và trọng lượng riêng)
Bảng 1.6 Phạm vi báo cáo chất phân tích (Bao gồm pH và trọng lượng riêng)
Thông số

Đơn vị quy ước

Đơn vị S. I.

Đơn vị định tính

Bilirubin

Âm tính

Âm tính

Âm tính

0,5 mg/dL

8,5 μmol/L

+

1 mg/dL

17 μmol/L

2 mg/dL

34 μmol/L

3 mg/dL

50 μmol/L

4 mg/dL

70 μmol/L

6 mg/dL

100 μmol/L

≥ 8 mg/dL

≥ 140 μmol/L

Bình thường

Bình thường

Bình thường

2 mg/dL

34 μmol/L

+

3 mg/dL

50 μmol/L

4 mg/dL

70 μmol/L

6 mg/dL

100 μmol/L

≥8 mg/dL

≥ 140 μmol/L

+++

Âm tính

Âm tính

Âm tính

5 mg/dL

0,5 mmol/L

Vết

10 mg/dL

1 mmol/L

+

20 mg/dL

2 mmol/L

40 mg/dL

4 mmol/L

60 mg/dL

6 mmol/L

80 mg/dL

8 mmol/L

100 mg/dL

10 mmol/L

150 mg/dL

15 mmol/L

++++

> 150 mg/dL

> 15 mmol/L

++++

Âm tính

Âm tính

Âm tính

50 mg/dL

2,8 mmol/L

Vết

100 mg/dL

5,6 mmol/L

+

200 mg/dL

11 mmol/L

++

500 mg/dL

28 mmol/L

+++

≥1.000 mg/dL

≥ 56 mmol/L

++++

Urobilinogen

Xeton

Glucose
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Bảng 1.6 Phạm vi báo cáo chất phân tích (Bao gồm pH và trọng lượng riêng) (Tiếp tục)
Thông số

Đơn vị quy ước

Đơn vị S. I.

Đơn vị định tính

Protein

Âm tính

Âm tính

Âm tính

10 mg/dL

0,1g/L

Vết

50 mg/dL

0,5 g/L

+

100 mg/dL

1 g/L

++

300 mg/dL

3 g/L

+++

≥600 mg/dL

≥ 6 g/L

++++

Âm tính

Âm tính

Âm tính

0,03 mg/dL

0,3 mg/L

Vết

0,1 mg/dL

1 mg/L

+

0,5 mg/dL

5 mg/L

++

≥1 mg/dL

≥ 10 mg/L

+++

5

5

5

5,5

5,5

5,5

6

6

6

6,5

6,5

6,5

7

7

7

7,5

7,5

7,5

8

8

8

8,5

8,5

8,5

9

9

9

Âm tính

Âm tính

Âm tính

Dương tính

Dương tính

Dương tính

(0,1 mg/dL)

(0,1 mg/dL)

+

(0,2 mg/dL)

(0,2 mg/dL)

++

Âm tính

Âm tính

Âm tính

25 WBC/μL

25 WBC/μL

Vết

75 WBC/μL

75 WBC/μL

+

250 WBC/μL

250 WBC/μL

++

500 WBC/μL

500 WBC/μL

+++

Âm tính

Âm tính

Âm tính

20 mg/dL

20 mg/dL

+

40 mg/dL

40 mg/dL

++

Từ 1 đến 1,06

Từ 1 đến 1,06

Từ 1 đến 1,06

Máu (Hemoglobin)

pH

Nitrit

Bạch cầu

Axit ascorbic

Trọng lượng riêng
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Phạm vi báo cáo kết quả màu và độ trong suốt
Bảng 1.7 Phạm vi báo cáo kết quả màu và độ trong suốt cho CGM loại 1
Màu cho CGM loại 1

Mức độ màu cho CGM loại 1

Vàng

Vàng nhạt, Vàng, Vàng đậm

Hổ phách

Hổ phách nhạt, Hổ phách, Hổ phách
đậm

Đỏ

Đỏ nhạt, Đỏ, Đỏ thẫm

Nâu

Nâu nhạt, Nâu, Nâu sẫm

Vàng rơm

Vàng rơm

Lục

Lục

Lam

Lam

Cam

Cam

Không màu

Không màu

Khác

Khác

Độ trong suốt

Trong suốt, Hơi mờ, Mờ, Đục

GHI CHÚ Đối với CGM loại 1, không có nhãn nào trên CGM.
Bảng 1.8 Phạm vi báo cáo kết quả màu và độ trong suốt cho CGM loại 2
Màu cho CGM loại 2

Mức độ màu cho CGM loại 2

Vàng

Vàng nhạt, Vàng, Vàng đậm

Hổ phách

Hổ phách nhạt, Hổ phách, Hổ phách
đậm

Đỏ

Đỏ

Vàng rơm

Vàng rơm

Lục

Lục

Lam

Lam

Không màu

Không màu

Độ trong suốt

Trong suốt, Hơi mờ, Mờ, Đục

GHI CHÚ Nhãn CGM loại 2 được hiển thị là 700-7611, 700-7602 hoặc B93997 trên CGM.
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Độ nhạy và phạm vi đo
Bảng 1.9 Độ nhạy và phạm vi đo
Vùng thấm chất phân tích

Độ nhạy phân tích

Phạm vi đo

Glucose

20 mg/dL

50–≥1.000 mg/dL

Protein

10 mg/dL

10–≥600 mg/dL

Bilirubin

0,5 mg/dL

0,5–≥8 mg/dL

Urobilinogen

2 mg/dL

2–≥8 mg/dL

pH

Không có

pH 5–9

Máu

0,015 mg/dL

Hemoglobin 0,03–≥1 mg/dL

Xeton

5 mg/dL

10–≥150 mg/dL

Nitrit

0,06 mg/dL

Âm tính – 0,1 mg/dL–0,2 mg/dL

Bạch cầu

25 WBC/μL

25–500 Bạch cầu/μL

Axit ascorbic

20 mg/dL

20–40 mg/dL

Trọng lượng riêng

1–1,06

Giới hạn
Mẫu xét nghiệm
Chỉ sử dụng mẫu xét nghiệm nước tiểu mới, như được định nghĩa trong Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI) GP16A3 Urinalysis and Collection, Transportation, and Preservation of Urine
Specimen (Tiêu chuẩn GP16-A3 của Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Xét nghiệm (CLSI) về phân tích và
lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu xét nghiệm nước tiểu), nguyên tắc thực hành xét nghiệm hợp
lý và hướng dẫn về quy trình của phòng xét nghiệm.
Lấy mẫu nước tiểu mới vào bình chứa sạch, khô và có gắn nhãn rõ ràng. Sau khi lấy mẫu, hãy chạy
xét nghiệm càng sớm càng tốt. Nếu không thể xét nghiệm mẫu trong vòng một giờ sau khi lấy mẫu,
hãy làm đông lạnh mẫu ngay lập tức và để mẫu trở về nhiệt độ phòng rồi mới xét nghiệm. Mẫu xét
nghiệm nước tiểu mới lấy, đầu tiên vào buổi sáng là mẫu đậm đặc nhất và tốt nhất để phát hiện
protein, nitrit và bilirubin. Cần phải xét nghiệm bằng mẫu xét nghiệm nước tiểu mới lấy để định
lượng bilirubin và urobilinogen vì những chất phân tích này rất không ổn định ở nhiệt độ phòng và
khi tiếp xúc với ánh sáng. Mẫu xét nghiệm nước tiểu không được bảo quản ở nhiệt độ phòng có thể
thay đổi độ pH và do đó ảnh hưởng đến việc định lượng protein.
Trộn đều mẫu xét nghiệm trước khi xét nghiệm.
KHÔNG thêm bất kỳ chất bảo quản, chất diệt khuẩn hoặc chất tẩy rửa nào vào mẫu xét nghiệm.
Tránh để mẫu xét nghiệm dưới ánh nắng trực tiếp.
KHÔNG quay ly tâm các mẫu xét nghiệm nước tiểu.
Các quyết định chẩn đoán hoặc trị liệu phải căn cứ vào mọi kết quả hoặc phương pháp.
PN 300-4449FH
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Nước tiểu chứa nhiều máu
Nước tiểu chứa nhiều máu có thể làm cho kết quả không chính xác trong các mẫu tiếp theo. Không
xét nghiệm các mẫu có dấu hiệu tiểu máu đại thể.

Hệ thống phân tích nước tiểu iChemVELOCITY
Giá trị và phạm vi dự kiến
Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm để biết thêm thông tin.

Độ chụm
Độ chụm theo từng ngày
Vì các dung dịch sinh học thường không ổn định qua thời gian, một vật liệu kiểm chuẩn ổn định là
IRISpec CA/CB/CC đã được sử dụng để tiến hành các nghiên cứu về Độ chụm theo từng ngày. Đối
với từng thiết bị trong số ba thiết bị này, các vật liệu kiểm chuẩn IRISpec CA/CB/CC đã được phân
tích mỗi ngày bằng cách sử dụng ba số lô của các Que thử sinh hóa nước tiểu iChemVELOCITY. Dữ
liệu này được tổng hợp từ cả ba thiết bị và cả ba số lô que thử sinh hóa nước tiểu.
Xem Bảng 1.12, Độ chụm theo từng ngày theo trọng lượng riêng trong 20 ngày.
GHI CHÚ Chỉ có một trong số ba chất kiểm chuẩn (CA, CB hoặc CC) cho kết quả dương tính cho một chất
phân tích cụ thể; hai chất kiểm chuẩn còn lại sẽ cho kết quả âm tính.

Nồng độ chất phân tích âm tính theo từng ngày trong 20 ngày
Bảng 1.10 Nồng độ chất phân tích âm tính theo từng ngày trong 20 ngày
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Chất phân tích Số

Nồng độ báo cáo

Nồng độ báo cáo theo mức đồng nhất ±1

Bilirubin

692

0 mg/dL

100%

Urobilinogen

688

0 mg/dL

100%

Xeton

688

0 mg/dL

100%

Axit ascorbic

690

0 mg/dL

100%

Glucose

692

0 mg/dL

100%

Protein

692

0 mg/dL

100%

Máu

692

0 mg/dL

100%

pH

692

<6

100%

Nitrit

688

0 mg/dL

100%

Bạch cầu

687

0 WBC/μL

100%
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Tổng quan về hệ thống
Hệ thống phân tích nước tiểu iChemVELOCITY

Nồng độ chất phân tích dương tính theo từng ngày
Bảng 1.11 Nồng độ chất phân tích theo từng ngày
Chất phân tích Số

Nồng độ báo cáo

Nồng độ báo cáo theo mức đồng nhất ±1

Bilirubin

343

8,0 mg/dL

100%

Urobilinogen

347

16 mg/dL

100%

Xeton

347

60-80 mg/dL

100%

Axit ascorbic

345

40 mg/dL

100%

Glucose

343

1.100 mg/dL

100%

Protein

343

450 mg/dL

100%

Máu

343

1,43 mg/dL

99,7%

pH

343

>8

100%

Nitrit

347

0,5 mg/dL

100%

Bạch cầu

347

500 WBC/μL

100%

Độ chụm theo từng ngày theo trọng lượng riêng trong 20 ngày
Bảng 1.12 Độ chụm theo từng ngày theo trọng lượng riêng trong 20 ngày
Số trung bình

Độ lệch chuẩn

Phần trăm hệ số biến thiên

IRISpec CA = 1,009

0,00052

0,05%

IRISpec CB = 1,013

0,00063

0,06%

IRISpec CC = 1,008

0,00037

0,04%

Kết quả kiểm chuẩn CC/CB/CA về màu từ ngày 1 – ngày 20
Độ chụm theo từng ngày của phép đo màu trên hệ thống iChemVELOCITY trong một phạm vi động
rộng được chứng minh bằng cách sử dụng các chất kiểm chuẩn CA, CB và CC, có màu tương ứng là
hổ phách đậm, vàng nhạt và vàng rơm (hoặc không màu đối với một số nhà quan sát).
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1

Tổng quan về hệ thống
Hệ thống phân tích nước tiểu iChemVELOCITY

Bảng 1.13 Kết quả kiểm chuẩn CC/CB/CA về màu từ ngày 1 – ngày 20

Kết quả kiểm chuẩn CC/CB/CA về độ trong suốt từ ngày 1 – ngày 20
Độ chụm theo từng ngày của các phép đo độ trong suốt trên hệ thống iChemVELOCITY sử dụng các
chất kiểm chuẩn CA, CB và CC, có độ trong suốt tương ứng là trong suốt (hơi mờ đối với một số nhà
quan sát), hơi mờ và trong suốt, biểu thị khả năng lặp lại tốt.
Bảng 1.14 Kết quả kiểm chuẩn CC/CB/CA về độ trong suốt từ ngày 1 – ngày 20
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Tổng quan về hệ thống
Nguyên tắc xét nghiệm và giới hạn của quy trình

Nguyên tắc xét nghiệm và giới hạn của quy trình
Đối với các giá trị dự kiến, độ nhạy, đặc điểm hiệu suất và giới hạn của bilirubin, urobilinogen,
ketone, axit ascorbic, glucose, protein, máu, pH, nitrit và bạch cầu, hãy tham khảo Hướng dẫn sử
dụng que thử iChemVELOCITY.

Trọng lượng riêng
Trọng lượng riêng được xác định bằng phương pháp vật lý là đo chiết suất trong Hệ thống sinh hóa
nước tiểu và không được phân tích bằng phương pháp sinh hóa sử dụng que thử.

Màu và độ trong suốt
Màu và độ trong suốt được đo trực tiếp từ ánh sáng đã truyền và tán xạ trong mẫu sử dụng các thuật
toán riêng được tích hợp trong Hệ thống xét nghiệm sinh hóa nước tiểu.
Các mẫu có kết quả xét nghiệm độ trong suốt là đục có thể ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm màu.
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Nguyên tắc xét nghiệm và giới hạn của quy trình
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CHƯƠNG 2

Nguyên tắc vận hành
Nguyên lý vận hành
iChemVELOCITY là một hệ thống sinh hóa nước tiểu tự động dùng để đo các thành phần lý hóa
trong nước tiểu sử dụng que thử xét nghiệm được đọc bằng phương pháp Phản xạ bước sóng và đo
trọng lượng riêng sử dụng Hệ số khúc xạ. Vì iChemVELOCITY cũng xác định màu và độ trong suốt,
một xét nghiệm phân tích nước tiểu đầy đủ sẽ được xác định tự động. Không cần thực hiện các đánh
giá ngoại quan nữa.
iChemVELOCITY có nguồn cấp điện riêng. Một thiết bị đọc mã vạch được sử dụng để xác định các
mẫu xét nghiệm, vật liệu kiểm chuẩn và hiệu chuẩn. Các động cơ giúp truyền động thành phần cơ
khí của hệ thống. Thiết bị sẽ hút mẫu và gửi mẫu tới CCGM rồi phân phối mẫu lên từng vùng thuốc
thử. Có thể liên kết hệ thống với một Laboratory Information System (LIS – Hệ thống thông tin
phòng xét nghiệm).
Các que thử xét nghiệm được phân phối từ bộ phận cung cấp que thử và hướng mặt trước lên trên
hệ thống truyền que thử. Kim hút mẫu sẽ trộn mẫu xét nghiệm, sau đó hút một mẫu chiết tách nước
tiểu từ ống và phân phối mẫu lên từng miếng thuốc thử. Các miếng thuốc thử trên que thử xét
nghiệm và các thành phần trong nước tiểu phản ứng với nhau khiến cho que thử xét nghiệm đổi
màu. Thiết bị sẽ đo lường sự thay đổi màu đó. Sau đó, que thử xét nghiệm được vận chuyển tới
thùng chứa chất thải.

Các phép đo
Chất phân tích
Thiết bị quang bao gồm một số đèn LED ba màu và một camera CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor – chất bán dẫn có bổ sung oxit kim loại) đen trắng. Xem Bộ phận đọc que thử trong
CHƯƠNG 1, Tổng quan về hệ thống.
Phản ứng điểm cuối được sử dụng để đánh giá tất cả các xét nghiệm.

Trọng lượng riêng
Đo trọng lượng riêng của nước tiểu bằng cách sử dụng một khúc xạ kế Atago và một mảng điot
quang tuyến tính thay cho mắt người để định vị bóng. Hệ số khúc xạ thay đổi theo trọng lượng riêng
của mẫu.
Trọng lượng riêng không được đo bằng vùng thuốc thử trên que thử. Một cóng đo dòng chảy nhỏ
được lắp vào thiết bị đo trọng lượng riêng và video chưa xử lý từ mảng điot quang tuyến tính bên
trong thiết bị sẽ mở rộng phạm vi đo tới giá trị 1,06.

PN 300-4449FH

2-1

Nguyên tắc vận hành
Nguyên lý vận hành

Màu và độ trong suốt
Bộ phận đo màu và độ trong suốt sẽ đo màu và độ trong suốt của một mẫu do thiết bị hút.
Một cóng đo dòng chảy hình ống hẹp được trang bị cảm biến màu nằm bên trong Bộ phận đo màu
và độ trong suốt. Khi đi qua cóng đo dòng chảy, mẫu được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng và cảm
biến màu sử dụng bộ tách sóng quang RGB để đo màu của mẫu. Mẫu được chiếu sáng ở một góc 90
độ bằng ánh sáng trắng của đèn LED thứ hai để đo biên độ ánh sáng được tán xạ trong cóng đo dòng
chảy và xác định độ trong suốt của mẫu.
Một cảm biến mảng điot quang được sử dụng để thu được sắc độ và sắc thái màu của mẫu nước tiểu.
Các màu được báo cáo dưới dạng mã đại diện cho tên màu do người dùng xác định.
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CHƯƠNG 3

Khởi động
Đăng nhập
Nút Logon (Đăng nhập) nằm ở trên cùng bên phải của màn hình Instrument (Thiết bị). Các nút
Specimen (Mẫu xét nghiệm), Work List (Danh sách công việc) và Instrument (Thiết bị) sẽ không hoạt
động cho đến khi người vận hành đăng nhập.
Hình 3.1 Màn hình Thiết bị với nút Đăng nhập
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Khởi động
Đăng nhập

1

Chọn Log On (Đăng nhập). Màn hình Log On (Đăng nhập) sẽ hiển thị.

2

Nhập tên người dùng vào trường Identifier (Mã nhận dạng) hoặc sử dụng mũi tên thả xuống ở
bên phải của trường để hiển thị và chọn tên người dùng.

3

Nhập mật khẩu người dùng vào trường Password (Mật khẩu).

4

Chọn OK (OK) để đăng nhập.

Nếu các giới hạn không được cài đặt trong các hoạt động khởi động, thông báo cảnh báo sau sẽ hiển
thị:
iChemVELOCITY borders were not installed. Either call Beckman Coulter customer service to install
borders or remove iChemVELOCITY from system configuration. (Giới hạn iChemVELOCITY chưa được
cài đặt. Vui lòng gọi đến bộ phận dịch vụ khách hàng của Beckman Coulter để cài đặt giới hạn hoặc
xóa iChemVELOCITY khỏi cấu hình hệ thống.)
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CHƯƠNG 4

Kiểm soát chất lượng
Kiểm soát chất lượng
Chương trình Kiểm soát chất lượng được dùng để thu thập dữ liệu kiểm soát chất lượng và hiển thị
báo cáo cũng như số liệu thống kê kiểm soát chất lượng. Các chức năng này được dùng để thu nhận
dữ liệu, kiểm tra và theo dõi hoạt động bình thường của hệ thống.
GHI CHÚ Nếu chạy kiểm soát chất lượng không đạt, hệ thống sẽ không cho phép người vận hành chạy các

mẫu xét nghiệm. Cần phải chạy lại kiểm soát chất lượng thành công trước khi chạy các mẫu xét nghiệm
bệnh nhân.

Vật liệu kiểm chuẩn
Có thể kiểm tra tình trạng và độ chính xác của hệ thống bằng cách thực hiện các Phép đo kiểm
chuẩn sử dụng Chất kiểm chuẩn nước tiểu CA/CB/CC.
iChemVELOCITY hỗ trợ sử dụng ba (3) dung dịch kiểm chuẩn (CA, CB và CC) để xác thực các phản
ứng dương tính cho từng xét nghiệm sinh hóa nước tiểu.

Xử lý vật liệu kiểm soát chất lượng
Cần phải cấp đông các sản phẩm này để bảo quản lâu dài. Sau khi mở nắp, phải bảo quản những sản
phẩm này trong tủ lạnh từ 2 đến 8°C (35,6 đến 46,4°F). Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm
để biết thêm thông tin.

Tần suất kiểm chuẩn
Cần chạy tất cả các kiểm chuẩn ít nhất một lần trong vòng 24 giờ hoặc theo quy định trong hướng
dẫn về Quy trình kiểm soát chất lượng của phòng xét nghiệm.

Cài đặt kiểm soát chất lượng
Xem Cài đặt kiểm soát chất lượng trong CHƯƠNG 9, Thiết lập.
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Kiểm soát chất lượng
Chạy kiểm soát chất lượng

Chạy kiểm soát chất lượng
Dụng cụ cần chuẩn bị: Các chất kiểm chuẩn nước tiểu CA/CB/CC, khay chứa kiểm chuẩn, ống mẫu
và găng tay bảo hộ

1

Đảm bảo có đủ que thử xét nghiệm trong Bộ phận cung cấp que thử xét nghiệm.

2

Chuẩn bị ống đựng chất kiểm chuẩn theo hướng dẫn trên tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm.

3

Đặt chất kiểm chuẩn ở các vị trí sau lên Khay chứa kiểm chuẩn (các thuốc thử được mã hóa màu
và giá giữ khay chứa chất kiểm chuẩn được mã hóa màu giúp loại bỏ sai sót trong quá trình thiết
lập chất kiểm chuẩn):

Vị trí

Màu giá giữ

Thể tích

Thành phần

Chức năng

Mã vạch

8

Đỏ

3 mL

Chất kiểm
chuẩn CA

Chất kiểm chuẩn
chính

Không

9

Lam

3 mL

Chất kiểm
chuẩn CB

Chất kiểm chuẩn
chính

Không

10

Vàng

3 mL

Chất kiểm
chuẩn CC

Chất kiểm chuẩn
chính

Không

4
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Để các mẫu chiết tách (không phải lọ) ấm lên tới nhiệt độ phòng, đồng thời che chắn để ánh
sáng không chiếu vào các mẫu chiết tách.
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Kiểm soát chất lượng
Lỗi kiểm soát chất lượng

5

Đặt khay chứa lên Máy lấy mẫu.
Hệ thống sẽ so sánh ngày hết hạn của vật liệu kiểm soát chất lượng và que thử sinh hóa với
ngày/thời gian hiện tại trên thiết bị để đảm bảo rằng vật liệu hoặc que thử sinh hóa chưa hết
hạn sử dụng.
Nếu sử dụng vật liệu đã hết hạn, hệ thống sẽ hiển thị báo động màu đỏ dành riêng cho hệ thống
iChemVELOCITY và không thể thực hiện quy trình xử lý mẫu.
Người vận hành cấp quản lý có thể bật chức năng Expired Consumable Lockout Override (Bỏ
khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn) để chạy mẫu trên thiết bị. Xem Bỏ khóa vật tư tiêu hao đã hết
hạn trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao.
Khi kiểm tra chất kiểm chuẩn hoàn tất, kết quả sẽ được gửi tới LIS và/hoặc in theo cài đặt trong
phần Settings (Cài đặt).
Kết quả cũng sẽ tự động chuyển sang màn hình QC Review (Xem xét kiểm soát chất lượng) và
QC Statistics (Số liệu thống kê kiểm soát chất lượng).
Nếu kết quả nằm trong phạm vi cho phép, ngày và thời gian kiểm soát chất lượng sẽ hiển thị
trên trường Last QC (Lần cuối kiểm soát chất lượng) của màn hình Instrument (Thiết bị).
Chuyển sang xét nghiệm bệnh nhân.
Khi quá trình kiểm tra Chất kiểm chuẩn hoàn tất, kết quả sẽ được in và/hoặc được chuyển tới
LIS tùy theo cấu hình người dùng. Xem Cài đặt kiểm soát chất lượng trong CHƯƠNG 9, Thiết lập.

Lỗi kiểm soát chất lượng
Cần phải khắc phục lỗi kiểm soát chất lượng để có thể xử lý các mẫu bệnh phẩm.
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1

Chạy lại bằng số lô tương tự.

2

Chạy lại bằng số lô mới.

3

Chạy CalChek hệ số phản xạ. Xem Tiến hành CalChek hệ số phản xạ trong CHƯƠNG 11, Bảo đảm
chất lượng.

4

Nếu CalChek thành công, hãy chạy lại Kiểm soát chất lượng.

5

Nếu CalChek hoặc kiểm soát chất lượng vẫn không đạt, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ kỹ thuật
hoặc nhà phân phối.
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Kiểm tra kết quả kiểm soát chất lượng
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1

Chọn Instrument (Thiết bị).

2

Chọn Quality Review (Kiểm tra chất lượng). Màn hình Quality Review (Kiểm tra chất lượng) sẽ
hiển thị.

3

Để sắp xếp dữ liệu, hãy chọn tiêu đề cột. Nhấp lại vào tiêu đề cột sẽ chuyển đổi giữa thứ tự tăng
dần (^) và giảm dần (V). Cài đặt mặc định là Ngày/Thời gian – thứ tự tăng dần.

4

Để xem lại báo cáo Kiểm soát chất lượng, hãy đánh dấu mã số cần xem và chọn Re-report (Báo
cáo lại). Một màn hình sẽ hiển thị để bạn chọn đích xuất báo cáo kiểm soát chất lượng (ví dụ:
máy in, LIS hoặc cả hai). Báo cáo này sẽ bao gồm tên Chất kiểm chuẩn, mã nhận dạng hệ thống,
nhãn thời gian phân tích, nhãn thời gian báo cáo, vị trí trên khay chứa, mã số lô, ngày hết hạn
Chất kiểm chuẩn, mã số lô que thử xét nghiệm, ngày hết hạn của que thử xét nghiệm và trạng
thái (đạt/không đạt). Báo cáo cũng sẽ cho biết kết quả về tất cả các chất phân tích, giới hạn trên
và dưới của kết quả được chấp nhận cũng như trạng thái (đạt/không đạt). Trạng thái chung sẽ
là không đạt nếu bất kỳ chất phân tích nào không đạt.
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Kiểm soát chất lượng
Kiểm tra kết quả kiểm soát chất lượng

Nút In danh sách
Chọn Print List (In danh sách) sẽ in tất cả kết quả kiểm soát chất lượng trên danh sách.

Nút Báo cáo lại
Chọn một hàng và chọn Re-Report (Báo cáo lại). Màn hình Re-Report (Báo cáo lại) sẽ hiển thị.

Xóa
Nút Remove (Xóa) cho phép người quản lý xóa lỗi đã biết do con người gây ra. Người vận hành với
vai trò người quản lý đã đăng nhập vào thời điểm xóa sẽ được ghi chép lại và lý do xóa cũng được
ghi chép lại.

1

Chọn kết quả cần xóa, sau đó chọn Remove (Xóa). Màn hình Comment (Nhận xét) sẽ hiển thị.

2

Chọn OK (OK) để nhập nhận xét cần thiết trước khi xác nhận xóa.
Sau khi chọn OK (OK), trạng thái sẽ thay đổi để phản ánh thực tế là kết quả đã bị xóa và không
được đưa vào số liệu thống kê nữa. Trong quá trình xóa dữ liệu kiểm soát chất lượng, nút
Remove (Xóa) sẽ chuyển thành Restore (Khôi phục) để cho phép khôi phục dữ liệu kiểm soát
chất lượng đã xóa.

Nút Tìm kiếm
Nút Search (Tìm kiếm) cho phép truy cập màn hình Quality Search (Tìm kiếm chất lượng). Người
vận hành có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu kiểm soát chất lượng bằng cách sử dụng tiêu chí cụ thể.
PN 300-4449FH
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Kiểm soát chất lượng
Kiểm tra kết quả kiểm soát chất lượng

Hình 4.1 Màn hình Tìm kiếm chất lượng

Chọn tiêu chí cụ thể cho tìm kiếm, sau đó chọn OK (OK) để hiển thị kết quả.
Nút Chemistry (Sinh hóa) sẽ tìm kiếm các chất kiểm chuẩn sinh hóa:
• Trường Lot (Lô)
Hiển thị thông tin về lô chất kiểm chuẩn.
• Trường Type (Loại)
Hiển thị loại chất kiểm chuẩn (CA/CB/CC, Trọng lượng riêng/Màu-độ trong suốt và Hệ số phản
xạ).
• Trường Status (Trạng thái)
Hiển thị trạng thái (đạt-không đạt).
• Hộp kết hợp Date-Time (Ngày-Thời gian)
Chọn Use Date-time (Sử dụng ngày-thời gian) để hiển thị các tùy chọn thả xuống From (Từ) và
To (Đến) có sẵn để chọn.

Nút Lưu
Tùy chọn này cho phép người vận hành lưu kết quả kiểm soát chất lượng để lưu trữ dài hạn ở định
dạng HTML có thể mở và lưu trên hầu hết mọi máy tính.
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Báo cáo kiểm soát chất lượng

Báo cáo kiểm soát chất lượng
1

Để xem báo cáo kiểm soát chất lượng cho hệ thống sinh hóa, hãy đánh dấu mã số mong muốn,
sau đó chọn Re-report (Báo cáo lại).

2

Chọn đích báo cáo kiểm soát chất lượng. Xem Nút Báo cáo lại.
Báo cáo kiểm soát chất lượng của Hệ thống sinh hóa sẽ hiển thị tên Chất kiểm chuẩn, mã nhận
dạng người vận hành, nhãn thời gian phân tích, số vị trí trên khay chứa, mã số lô, ngày hết hạn,
mã số lô que thử, ngày hết hạn của que thử và trạng thái (đạt/không đạt). Báo cáo cũng sẽ cho
biết kết quả về tất cả các chất phân tích, giới hạn trên và dưới của kết quả được chấp nhận cũng
như trạng thái (đạt/không đạt). Trạng thái chung sẽ là không đạt nếu bất kỳ chất phân tích nào
không đạt.
Nếu sử dụng vật liệu hết hạn, cảnh báo sẽ hiển thị màu đỏ cho thiết bị sinh hóa iChemVELOCITY.
Xem Sử dụng vật liệu đã hết hạn trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao để biết thêm thông
tin.
Người vận hành cấp quản lý có thể bật chức năng Expired Consumable Lockout Override (Bỏ
khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn) để chạy mẫu trên thiết bị. Xem Sử dụng vật liệu đã hết hạn
trong PHỤ LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao để biết thêm thông tin.

Nút In
Chọn Print (In) để gửi báo cáo đến máy in.
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Nút Lưu
Tùy chọn này cho phép người vận hành lưu kết quả kiểm soát chất lượng để lưu trữ dài hạn ở định
dạng HTML có thể mở và lưu trên hầu hết mọi máy tính.

Lưu tất cả kết quả kiểm soát chất lượng

1

Chọn Instrument (Thiết bị).

2

Chọn Quality Review (Kiểm tra chất lượng). Màn hình Quality Review (Kiểm tra chất lượng) sẽ
hiển thị.

3

Chọn Save (Lưu) để hiển thị màn hình Save (Lưu) của Windows.

4

Chọn đích lưu:
• E:/ Ổ USB
• F:/ Ổ cứng ngoài

5

Chọn thư mục, sau đó nhập tên cho tệp cần lưu.

6

Chọn Save (Lưu).

Lưu tất cả kết quả kiểm soát chất lượng với Windows 10
Làm theo các bước bên dưới để lưu kết quả kiểm soát chất lượng với Windows 10:
GHI CHÚ Ổ E không phải là một tùy chọn khả dụng với Windows 10. Ổ mới được gọi là Người dùng (U:) khả
dụng.
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1

Chọn Instrument (Thiết bị).

2

Chọn Quality Review (Kiểm tra chất lượng). Màn hình Quality Review (Kiểm tra chất lượng) sẽ
hiển thị.

3

Chọn Save (Lưu) để hiển thị màn hình Save (Lưu) của Windows.

4

Chọn ổ Người dùng (U:) để lưu tệp.
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5

Chọn thư mục và nhập tên cho tệp kiểm soát chất lượng cần lưu.

6

Chọn Save (Lưu). Chọn OK (OK) để thoát.

Lưu một kết quả kiểm soát chất lượng cụ thể

1

Chọn Instrument (Thiết bị).

2

Chọn Quality Review (Kiểm tra chất lượng). Màn hình Quality Review (Kiểm tra chất lượng) sẽ
hiển thị.

3

Chọn kết quả kiểm soát chất lượng cần lưu, sau đó chọn Re-Report (Báo cáo lại). Màn hình
Report Results (Báo cáo kết quả) cho kiểm soát chất lượng đã chọn sẽ hiển thị.

4

Chọn Save (Lưu) để hiển thị màn hình Save (Lưu) của Windows.

5

Chọn đích lưu:
• E:/ Ổ USB
• F:/ Ổ cứng ngoài

PN 300-4449FH
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6

Chọn thư mục, sau đó nhập tên cho tệp cần lưu.

7

Chọn Save (Lưu).

Lưu kết quả kiểm soát chất lượng cụ thể với Windows 10
GHI CHÚ Ổ E không phải là một tùy chọn khả dụng với Windows 10. Ổ mới được gọi là Người dùng (U:) khả
dụng.
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1

Chọn Instrument (Thiết bị).

2

Chọn Quality Review (Kiểm tra chất lượng). Màn hình Quality Review (Kiểm tra chất lượng) sẽ
hiển thị.

3

Đánh dấu kết quả kiểm soát chất lượng cụ thể cần lưu và sau đó chọn Re-Report (Báo cáo lại).

4

Chọn Đích báo cáo lại và chọn OK (OK).
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Kiểm soát chất lượng
Số liệu thống kê kiểm soát chất lượng

5

Màn hình Report Results (Báo cáo kết quả) cho kiểm soát chất lượng đã chọn sẽ hiển thị. Chọn
Save (Lưu) để hiển thị màn hình Save (Lưu) của Windows.

6

Chọn ổ Người dùng (U:) để lưu tệp.

7

Chọn thư mục và nhập tên cho tệp kiểm soát chất lượng cần lưu.

8

Chọn Save (Lưu). Chọn OK (OK) để thoát.
GHI CHÚ Dữ liệu sẽ được lưu như hiển thị trên màn hình. Báo cáo kiểm soát chất lượng sinh hóa sẽ hiển
thị kết quả, khoảng tham chiếu (nếu có) và trạng thái đạt/không đạt. Báo cáo kiểm soát chất lượng
của hệ thống kính hiển vi sẽ hiển thị kết quả dạng số cùng với trạng thái đạt/không đạt.

Số liệu thống kê kiểm soát chất lượng

PN 300-4449FH

1

Chọn Instrument (Thiết bị).

2

Chọn QC Statistics (Số liệu thống kê kiểm soát chất lượng). Màn hình QC Statistics (Số liệu thống
kê kiểm soát chất lượng) sẽ hiển thị.
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3

Để xem một báo cáo cụ thể, hãy chọn số lô chất kiểm chuẩn. Báo cáo sẽ hiển thị.

• Kiểm soát chất lượng hệ thống sinh hóa được lập theo số lô kiểm soát chất lượng.
• Mỗi báo cáo theo loại/lô chứa mã nhận dạng chất kiểm chuẩn, nhãn thời gian báo cáo,
số lô và ngày hết hạn.
• Biểu đồ kiểm soát chất lượng hệ thống sinh hóa cho biết thời điểm xảy ra thay đổi với lô
que thử sinh hóa.
• Biểu đồ kiểm soát chất lượng hệ thống sinh hóa không hiển thị các đường độ lệch chuẩn,
số trung bình và mục tiêu.
• Người vận hành có thể tìm kiếm số liệu thống kê kiểm soát chất lượng cho vật liệu kiểm
soát chất lượng hiện được chọn bằng cách chọn một khung thời gian cụ thể.
Phần tiếp theo là biểu đồ Levey-Jennings (biểu đồ L-J) tồn tại vô thời hạn cho số lô hiện tại. Tất
cả kết quả kiểm soát chất lượng và kết quả bệnh nhân trước đây tuân theo quy tắc nhập trước,
xóa trước sau khi đạt tới 10.000 hồ sơ bệnh nhân và kiểm soát chất lượng.
Bên dưới biểu đồ L-J là danh sách từng điểm trên biểu đồ kèm theo trạng thái của điểm. Khi in
danh sách này vào cùng một ngày trong các tháng, phòng xét nghiệm sẽ có tài liệu đầy đủ về
hoạt động kiểm soát chất lượng.
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4

Đặt con trỏ lên điểm dữ liệu trên biểu đồ Levey-Jennings để hiển thị dữ liệu cho điểm đó.

5

Để in báo cáo, hãy chọn Print (In).
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6

Để lưu kết quả kiểm soát chất lượng trên một thiết bị bên ngoài để lưu trữ lâu dài ở định dạng
HTML mà bạn có thể mở và lưu trên hầu hết mọi máy tính, hãy chọn Save (Lưu).

7

Để đóng màn hình, hãy chọn OK (OK).
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CHƯƠNG 5

Phân tích mẫu
Chuẩn bị mẫu xét nghiệm
Chỉ sử dụng mẫu xét nghiệm nước tiểu mới, như được định nghĩa trong Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI) GP16A3 Urinalysis and Collection, Transportation, and Preservation of Urine
Specimen (Tiêu chuẩn GP16-A3 của Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Xét nghiệm (CLSI) về phân tích và
lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu xét nghiệm nước tiểu), nguyên tắc thực hành xét nghiệm hợp
lý và hướng dẫn về quy trình của phòng xét nghiệm.
Lấy nước tiểu vào bình chứa sạch và/hoặc vô trùng. Nếu mẫu xét nghiệm không được xử lý trong
vòng một giờ sau khi lấy, hãy đậy chặt nắp bình chứa và bảo quản ở nhiệt độ 2–8°C (35,6–46,4°F). Để
mẫu xét nghiệm đạt đến nhiệt độ phòng trước khi xét nghiệm.
Trộn đều mẫu xét nghiệm trước khi xét nghiệm.
KHÔNG thêm chất diệt khuẩn hoặc chất tẩy rửa vào mẫu xét nghiệm.
Tránh để mẫu xét nghiệm dưới ánh nắng trực tiếp.
KHÔNG quay ly tâm các mẫu xét nghiệm nước tiểu.

Mẫu xét nghiệm ở nhiệt độ phòng
Phải luôn xét nghiệm mẫu xét nghiệm ở nhiệt độ phòng. Nếu nhiệt độ mẫu xét nghiệm nằm ngoài
phạm vi này thì trọng lượng riêng của mẫu có thể không chính xác. Để tất cả mẫu xét nghiệm đã
cấp đông trở về nhiệt độ phòng trước khi xét nghiệm.

Nước tiểu chứa nhiều máu
Sử dụng các phương pháp thủ công.

Thể tích mẫu xét nghiệm
Thể tích mẫu xét nghiệm để phân tích chỉ bằng iChemVELOCITY phải ở mức tối thiểu là 2 mL.

Quy cách ống mẫu
Kích thước: Ống nhựa polystyrene hoặc thủy tinh 16 mm x 100 mm.
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Phân tích mẫu
Chuẩn bị khay chứa mẫu

Ví dụ về các ống có thể sử dụng và thể tích tối đa:
Bảng 5.1 Quy cách ống mẫu
Tổng thể tích ống Loại ống
(mL)

Thể tích tối đa cho
phép không bị tràn

15 mL

**Ống cấy borosilicate của Fisherbrand

12 mL

9,5 mL

*Ống thu nước tiểu đáy hình nón không có chất ổn định,
(Greiner Bio-one)

7,5 mL

15 mL

*Ống Hycor KOVA, Hycor Biomedical Inc.

12 mL

8 mL

*Ống bảo quản

10 mL

*Ống BD Vacutainer® Plus UA không có chất bảo quản,
đáy tròn

12 mL

**Ống của Greiner Bio-one (polystyrene); 16 mm x 100 mm 9 mL

12 mL

**Ống của Globe Scientific (polystyrene); 16 mm x 100 mm 9 mL

12 mL

**Ống của Alpha Laboratories (polystyrene)

9 mL

12 mL

**Ống nhựa (polystyrene) của Iris Diagnostics

9 mL

12 mL

**Các ống thủy tinh đáy tròn (16 mm x 100 mm)

9 mL

BD Vacutainer® Plus

UA

6 mL
8 mL

* Được phê duyệt để sử dụng với mẫu bệnh phẩm.
** Được phê duyệt để sử dụng với Chất kiểm chuẩn/dung dịch chỉnh tiêu cự iQ, chất hiệu chuẩn và
bệnh nhân.

Chuẩn bị khay chứa mẫu

5-2

1

Dán nhãn mã vạch vào ống mẫu, đặt phần đầu của mã vạch (không phải nhãn mã vạch) cách
mép ống 16 x 100 mm khoảng ½ inch hoặc ngay bên dưới phần loe của ống Kova hoặc ống giống
ống Kova.

2

Truyền ít nhất 2 mL nước tiểu nguyên chất đã trộn đều vào ống đã dán nhãn mã vạch. Bạn có
thể cho thêm nếu cần nhưng không được vượt quá thể tích tối đa quy định dựa trên loại ống.
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Chạy mẫu

3

Đặt ống đã dán nhãn mã vạch vào khay chứa mẫu.

Nhãn mã vạch
Các mã vạch được chấp nhận là 128, 39, Codabar và Interleaved 2 of 5 (I 2 of 5).
GHI CHÚ Đảm bảo dán nhãn mã vạch đúng hướng trong khay chứa. Phải đặt ống mẫu thẳng và giữa vòng
đệm ở đáy khay chứa.

Chạy mẫu
GHI CHÚ Nếu chạy kiểm soát chất lượng không đạt, hệ thống sẽ không cho phép người vận hành chạy các

mẫu xét nghiệm. Phải chạy lại kiểm soát chất lượng thành công trước khi chạy các mẫu xét nghiệm bệnh
nhân.

1

Đảm bảo rằng có đủ vật tư và vật tư tiêu hao để hoàn thành khối lượng công việc dự tính. Xem
Vật tư tiêu hao.

2

Chạy Khay chứa kiểm soát chất lượng trên iChemVELOCITY. Xem Chạy kiểm soát chất lượng
trong CHƯƠNG 4, Kiểm soát chất lượng.

3

Trong khi chất kiểm chuẩn đang chạy, hãy truyền mẫu xét nghiệm bệnh nhân vào các ống đã
dán nhãn mã vạch rồi đặt ống vào (các) khay chứa mẫu.

4

Khi kết quả kiểm soát chất lượng ở cả hai thiết bị đều đạt, hãy đặt khay chứa mẫu chứa mẫu xét
nghiệm vào bên phải của Máy lấy mẫu iChemVELOCITY.

5

Khi hệ thống iChemVELOCITY ở chế độ Standby (Chờ) (đèn màu lục sáng), hãy chặn cảm biến ở
phía trước Máy lấy mẫu (gần với người vận hành nhất) và khay chứa sẽ tự động di chuyển đến
vị trí lấy mẫu.

Chạy mẫu STAT
Nếu cần phải chạy các mẫu STAT, bạn có thể sử dụng các vị trí 1 đến 7 trên khay chứa kiểm chuẩn.
GHI CHÚ Đảm bảo chỉ sử dụng các vị trí 1 đến 7 để nạp mẫu STAT. Nếu ống mẫu được đặt vào các vị trí 8,
9 hoặc 10, chúng sẽ được xử lý như một chất kiểm chuẩn.
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Chuẩn bị khay chứa STAT
1

Dán nhãn mã vạch vào ống mẫu, đặt phần đầu của mã vạch (không phải nhãn mã vạch) cách
mép ống 16 x 100 mm khoảng ½ inch hoặc ngay bên dưới phần loe của ống Kova hoặc ống giống
ống Kova.

2

Truyền ít nhất 2 mL nước tiểu nguyên chất đã trộn đều vào ống đã dán nhãn mã vạch. Bạn có
thể cho thêm nếu cần nhưng không được vượt quá thể tích tối đa quy định dựa trên loại ống.

3

Đặt các ống đã dán nhãn mã vạch vào khay chứa kiểm chuẩn – CHỈ các vị trí 1 đến 7.

4

Đặt khay chứa kiểm chuẩn ở trước các khay chứa mẫu đang chờ xử lý ở bên phải của máy lấy
mẫu. Các mẫu sẽ được xử lý.
Các mẫu sẽ được đánh dấu là STAT khi chúng xuất hiện trên Danh sách công việc.

Vật tư tiêu hao
GHI CHÚ Bạn có thể bổ sung vật tư tiêu hao mà không phải ngừng quy trình đo.

Nạp que thử sinh hóa nước tiểu
Khoang chứa của Bộ phận cung cấp que thử có thể chứa tối đa 300 que thử.
Một sự kiện nạp que thử được xác định là nạp tối đa 300 que thử vào khoang chứa SPM bằng cách
nạp mỗi lần tối đa 100 que thử vào bộ nạp que thử và đổi chiều để que thử rơi vào khoang chứa SPM.
Phải thay hết que thử hiện còn bằng que thử mới mỗi khi SPM mở.

Quy trình nạp que thử
THẬN TRỌNG
Không để que thử xét nghiệm trong bộ phận quá 5 ngày. Các que thử tiếp xúc với
không khí quá lâu có thể khiến kết quả bị lỗi. Để khoang chứa trống hoàn toàn trước
khi thêm que thử mới. Phải lấy chất hút ẩm ra và thải bỏ sau mỗi lần nạp que thử.

1
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Nạp que thử cho 5 ngày (tối đa 300 que thử) bằng cách nạp tối đa 100 que thử mỗi lần.
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2

Tháo và thay một túi hút ẩm mỗi lần nạp que thử (hoặc sự kiện nạp que thử) hoặc khi SPM mở
(nghĩa là kẹt que thử hoặc bảo trì SPM).

3

Nạp chất hút ẩm bằng cách đặt chắc chắn một túi hút ẩm lớn vào đầu ngoài cùng của bộ nạp que
thử. Khi nạp que thử, không để hai gói hút ẩm nhỏ dính liền trong ống que thử được nạp vào
bộ nạp que thử hoặc khay chứa chất hút ẩm lớn.

4

Xoay bộ nạp que thử về vị trí mở khóa, sau đó kéo bộ nạp ra khỏi máy phân tích.

5

Lấy chất hút ẩm cũ ra và thải bỏ rồi thay chất hút ẩm mới.

6

Kéo bộ nạp que thử ra hết cỡ và nghiêng bộ nạp một góc 45 độ.
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7

Nạp que thử sinh hóa nước tiểu bên trong bộ nạp que thử xét nghiệm như được chỉ định trên
bộ nạp que thử xét nghiệm (logo Iris quay về phía sau bộ nạp).

8

Lắc nhẹ bộ nạp để các que thử sinh hóa được sắp thẳng.
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9

Lắp bộ nạp que thử vào máy phân tích. Xoay bộ nạp que thử về vị trí khóa sao cho các que thử
sinh hóa rơi vào trong bộ phận cung cấp que thử. Bộ phận cung cấp que thử sẽ xáo trộn để đặt
các que thử vào vị trí bằng phẳng.

10 Nhìn qua cửa sổ của bộ phận cung cấp que thử để xác minh rằng các que thử đã bằng phẳng và
được đặt đúng chiều (vấu màu đen quay về phía sau thiết bị).
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11

Nếu một số que thử không bằng phẳng, hãy xoay bộ nạp que thử 180 độ.

12 Lắp lại bộ nạp que thử vào máy phân tích, sau đó xoay bộ nạp que thử tới vị trí khóa. Bộ phận
cung cấp que thử sẽ xáo trộn để đặt các que thử vào vị trí bằng phẳng.

13 Nếu các que thử vẫn chưa đúng chiều, cần phải căn chỉnh lại que thử hoặc lấy que thử ra theo
cách thủ công.

GHI CHÚ Nếu cửa trước mở trong khi xử lý mẫu, các mẫu sẽ được báo cáo là Chem NA (Không có xét
nghiệm sinh hóa) và cần phải chạy lại.

14 Nếu mẫu đang được xử lý, hãy đợi hai (2) phút để thiết bị xử lý dữ liệu.
15 TẮT nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.
16 Mở bộ phận cung cấp que thử. Xem Tiếp cận Bộ phận cung cấp que thử trong CHƯƠNG 10, Khắc
phục sự cố.
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17 Đeo găng tay để tránh làm bẩn que thử trong khi căn chỉnh lại que thử.

18 Đóng bộ phận cung cấp que thử. Xem Tiếp cận Bộ phận cung cấp que thử trong CHƯƠNG 10,
Khắc phục sự cố.

19 Đóng cửa. BẬT lại nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.
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CHƯƠNG 6

Xem xét dữ liệu
Diễn giải kết quả
Các xét nghiệm sinh hóa và soi kính hiển vi là xét nghiệm bổ sung, không tương quan. Phân tích
nước tiểu thường quan tâm đến ba xét nghiệm tiêu chuẩn, đó là xét nghiệm vật lý, xét nghiệm hóa
học và xét nghiệm bằng kính hiển vi (Brunzel & Berry abstract, and AAFP 2005 MAR 15: 71(6), p1153).
Thường bắt buộc phải có cả ba thành phần này vì có thể xảy ra các trường hợp suy giảm yêu cầu
phải đánh giá toàn diện để đưa ra quyết định chẩn đoán.
Ví dụ: một xét nghiệm sinh hóa nước tiểu có thể dương tính với hemoglobin, nhưng xét nghiệm
bằng kính hiển vi trên cùng một mẫu xét nghiệm có thể âm tính vì tất cả các tế bào hồng cầu đã ly
giải trong mẫu xét nghiệm. Trường hợp tương tự có thể xảy ra với esteraza bạch cầu và các tế bào
bạch cầu đã ly giải. Ngược lại, việc soi các tế bào hồng cầu nguyên vẹn bằng kính hiển vi có thể phân
biệt được tiểu máu với các tình trạng khác, chẳng hạn như myoglobin niệu, cũng sẽ cho phản ứng
hóa học dương tính. Hiện tượng tương tự ở các tế bào bạch cầu xảy ra khi trọng lượng riêng cao
khiến cho các bạch cầu bị khía, cản trở việc giải phóng esteraza.
Vì vậy, kết quả phân tích từ xét nghiệm sinh hóa nước tiểu và soi kính hiển vi nước tiểu không giống
nhau, đồng thời phải được sử dụng theo cách bổ trợ để đưa ra chẩn đoán cuối cùng.

Xem xét kết quả
Bạn có thể xem xét kết quả chưa xuất bằng cách sử dụng màn hình Work List (Danh sách công việc).
Bạn có thể xem lại những kết quả đã xuất bằng màn hình Found List (Danh sách kết quả) sau khi
thực hiện một tìm kiếm.

Màn hình Danh sách công việc
Để hiển thị Work List (Danh sách công việc), hãy chọn Work List (Danh sách công việc) ở trên cùng
bên phải của màn hình. Số ở trong ngoặc đơn cho biết số lượng kết quả của mẫu xét nghiệm có trong
Work List (Danh sách công việc). Danh sách công việc chỉ chứa các kết quả chưa xuất. Màn hình
Work List (Danh sách công việc) cho phép bạn xác định nhanh các mẫu xét nghiệm bị gắn cờ hoặc
cần người vận hành xem xét. Có thể sử dụng thanh cuộn dọc nếu không thể hiển thị toàn bộ kết quả
mẫu xét nghiệm trên màn hình.
Để tìm một kết quả đã xuất, hãy chọn Search (Tìm kiếm) rồi nhập tiêu chí tìm kiếm. Kết quả sẽ được
hiển thị trên Found List (Danh sách kết quả). Chọn Search (Tìm kiếm) trong khi Found List (Danh
sách kết quả) hiển thị sẽ quay về Work List (Danh sách công việc).
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Hình 6.1 Màn hình Danh sách công việc

Màn hình Danh sách kết quả
Hình 6.2 Màn hình Danh sách kết quả
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Các mô tả sau áp dụng cho Danh sách công việc và Danh sách kết quả:
• Mã số mẫu xét nghiệm
• Ngày/Thời gian phân tích
• Số khay chứa và vị trí ống
• Trạng thái
Để xem xét một mẫu xét nghiệm, hãy nhấp đúp vào hàng mẫu xét nghiệm hoặc chọn một hàng, sau
đó chọn Specimens (Mẫu xét nghiệm).

Sắp xếp danh sách công việc
Có thể sắp xếp danh sách công việc theo Mã số mẫu xét nghiệm, Ngày/Thời gian phân tích, Số khay
chứa và vị trí ống hoặc Trạng thái mẫu xét nghiệm theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Có thể sắp
xếp bằng cách sử dụng nút Sort Work List (Sắp xếp danh sách công việc) hoặc chọn tiêu đề.
GHI CHÚ Tiêu đề của cột được chọn làm tiêu chí sắp xếp sẽ hiển thị theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
Nhấp đúp vào tiêu đề của tiêu chí mong muốn để thay đổi tiêu chí sắp xếp hoặc đảo ngược tiêu chí.
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1

Chọn Sort Work List (Sắp xếp danh sách công việc). Màn hình Sort Work List (Sắp xếp danh sách
công việc) sẽ hiển thị.

2

Chọn tiêu chí sắp xếp chính.

3

Chọn OK (OK). Màn hình sẽ đóng. Work List (Danh sách công việc) sẽ hiển thị kết quả đã được
sắp xếp.
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Thứ tự sắp xếp tăng dần cho cột Status (Trạng thái) là:
• STAT (STAT)
• Flag (Cờ)
• Review (Xem xét)

Xóa mẫu xét nghiệm
Chức năng này cho phép bạn xóa kết quả của mẫu xét nghiệm khỏi Work List (Danh sách công việc)
hoặc Found List (Danh sách kết quả) tùy theo trạng thái.

1

Chọn kết quả của mẫu xét nghiệm cần xóa, sau đó chọn Delete Specimen (Xóa mẫu xét nghiệm).
Có thể xóa đồng thời nhiều mẫu xét nghiệm bằng cách sử dụng phím Shift và phím mũi tên
xuống trên bàn phím.

2

Chọn Yes (Có) để xác nhận xóa khi được nhắc.
Kết quả của mẫu xét nghiệm bị xóa khỏi Work List (Danh sách công việc). Những kết quả bị xóa
sẽ được chuyển sang Delete list (Danh sách xóa) để lưu trữ cho đến khi hệ thống xóa theo trình
tự từ cũ đến mới.

Hủy xóa mẫu xét nghiệm
Chức năng này cho phép bạn khôi phục kết quả của mẫu xét nghiệm đã xóa về Work List (Danh sách
công việc).
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1

Chọn Un-Delete Specimen (Hủy xóa mẫu xét nghiệm). Màn hình Un-Delete Specimen (Hủy xóa
mẫu xét nghiệm) sẽ hiển thị. Kết quả của mẫu xét nghiệm được hiển thị trên màn hình theo
đúng trình tự thời gian, cũ nhất ở trên cùng.

2

Chọn kết quả của mẫu xét nghiệm cần khôi phục. Nếu cần khôi phục nhiều kết quả, hãy giữ
phím Shift trên bàn phím, sau đó chọn kết quả.

3

Khi đã chọn xong tất cả kết quả cần khôi phục, hãy chọn OK (OK).

Sửa mã số mẫu xét nghiệm
Chức năng này cho phép người quản lý sửa Mã số mẫu xét nghiệm không có lỗi mã số. Người vận
hành đã đăng nhập có thể sửa mã số của mẫu xét nghiệm bị lỗi mã số.
Nếu tính năng nhân khẩu bệnh nhân được bật, hãy đảm bảo sửa cả thông tin nhân khẩu bệnh nhân
mỗi khi sửa Mã số mẫu xét nghiệm.

Chỉnh sửa nhân khẩu
Nếu bị thiếu một thông tin nhân khẩu cụ thể (xem Lấy thông tin nhân khẩu bệnh nhân từ LIS trong
CHƯƠNG 9, Thiết lập), mẫu xét nghiệm sẽ được xử lý và kết quả sẽ bị gắn cờ trên màn hình
Specimen (Mẫu xét nghiệm). Ngay cả khi LIS không yêu cầu sử dụng tùy chọn Demographics (Nhân
khẩu), người vận hành vẫn có thể thêm hoặc chỉnh sửa dữ liệu trong tất cả các trường thông tin
nhân khẩu.
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1

Chọn kết quả mẫu xét nghiệm cần chỉnh sửa, sau đó chọn Edit Demographics (Chỉnh sửa nhân
khẩu). Màn hình Edit Demographics (Chỉnh sửa nhân khẩu) sẽ hiển thị và tiêu đề sẽ bao gồm Mã
số mẫu xét nghiệm, ngày/thời gian chạy và số/vị trí trên khay chứa.

2

Nhập thông tin nhân khẩu bệnh nhân bạn muốn, sau đó chọn OK (OK). Nhân khẩu bệnh nhân
sẽ được hiển thị trên màn hình Specimen (Mẫu xét nghiệm), được in trên báo cáo in và chuyển
tới LIS.

In danh sách
Chọn Print List (In danh sách) để in toàn bộ Work List (Danh sách công việc).

Báo cáo lại
Chức năng Re-Report (Báo cáo lại) chỉ được bật trong Found List (Danh sách kết quả), cho phép
người vận hành chọn một đích để báo cáo lại kết quả mẫu xét nghiệm đã được xuất. Bạn có thể chọn
các tùy chọn sau đây:
• Individual Reports (Báo cáo riêng)
• Consolidated Report (Báo cáo hợp nhất) (nhiều báo cáo mẫu xét nghiệm trên một trang)
GHI CHÚ Chỉ có thể báo cáo lại hàng hiện tại hoặc báo cáo riêng tới LIS.

1
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Chọn hàng trong kết quả mẫu xét nghiệm cần báo cáo lại.
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2

Chọn Re-Report (Báo cáo lại). Màn hình Re-Report (Báo cáo lại) sẽ hiển thị.

3

Chọn tùy chọn Current Row (Hàng hiện tại). Nếu bạn muốn báo cáo lại nhiều hàng, trong trường
All Rows (Mọi hàng), hãy chọn tùy chọn cụ thể cho báo cáo lại: Individual (Riêng) hoặc
Consolidated (Hợp nhất).

4

Chọn đích báo cáo lại (có thể chọn nhiều đích).

5

Chọn OK (OK) để báo cáo lại kết quả rồi đóng màn hình.

Tìm kiếm
Chức năng Search (Tìm kiếm) cho phép bạn tìm kiếm kết quả mẫu xét nghiệm đã lưu trữ cho dữ liệu
cụ thể.
GHI CHÚ Chỉ có thể sử dụng nút Search (Tìm kiếm) trong khi ở trên màn hình Work List (Danh sách công
việc). Bỏ chọn hộp kiểm Date-time (Ngày-thời gian) trước khi tìm kiếm mẫu xét nghiệm.

Chọn Search (Tìm kiếm). Màn hình Search (Tìm kiếm) sẽ hiển thị

PN 300-4449FH
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Hình 6.3 Màn hình Tìm kiếm

Tìm kiếm theo mã số mẫu xét nghiệm

1

Để tìm kiếm các mẫu xét nghiệm trong một phạm vi:
• Nhập mã số mẫu xét nghiệm đầu tiên vào hộp chỉnh sửa From (Từ).
• Nhập mã số mẫu xét nghiệm cuối cùng vào hộp chỉnh sửa To (Đến).
• Chọn OK (OK).

2

Để tìm kiếm số mẫu xét nghiệm cụ thể:
• Nhập mã số mẫu xét nghiệm vào hộp chỉnh sửa From (Từ).
• Chọn OK (OK).

Tìm kiếm theo số thứ tự

1

Để tìm kiếm mẫu xét nghiệm trong một phạm vi thứ tự:
• Nhập số thứ tự của mẫu xét nghiệm đầu tiên vào hộp chỉnh sửa From (Từ).
• Nhập số thứ tự của mẫu xét nghiệm cuối cùng vào hộp chỉnh sửa To (Đến).
• Chọn OK (OK).
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2

Để tìm kiếm theo một số thứ tự cụ thể:
• Nhập số thứ tự vào hộp chỉnh sửa From (Từ).
• Chọn OK (OK).

Tìm kiếm theo mã số người vận hành

1

Để tìm kiếm mẫu xét nghiệm mà một người vận hành cụ thể đã xuất:
• Sử dụng nút kéo xuống để chọn mã số người vận hành.
• Chọn OK (OK).

2

Để tìm kiếm mẫu xét nghiệm mà tất cả người vận hành đã xuất:
• Để trống trường này để tìm kiếm toàn bộ.
• Chọn OK (OK).

Tìm kiếm theo ngày-thời gian (Phạm vi)
Hình 6.4 Màn hình Tìm kiếm – Ngày và thời gian

PN 300-4449FH
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1

Chọn hộp kiểm Date-time (Ngày-thời gian).
GHI CHÚ Bỏ chọn hộp kiểm Ngày-thời gian trước khi tìm kiếm mẫu xét nghiệm.

2

Để tìm kiếm các mẫu xét nghiệm trong một phạm vi:
• Nhập ngày hoặc chọn mũi tên xuống, sau đó chọn một ngày từ lịch.
• Chọn giờ và sử dụng các mũi tên để thay đổi. Có thể làm tương tự để chọn phút và giây.
• Chọn OK (OK).

3

Để tìm kiếm mẫu xét nghiệm đã xử lý trong 24 giờ qua, hãy chọn 24 Hours (24 giờ). Phạm vi
ngày-thời gian sẽ tự động hiển thị phạm vi 24 giờ cuối cùng.

4

Để tìm kiếm các mẫu xét nghiệm đã xử lý trong ngày hiện tại, hãy chọn Today (Hôm nay). Phạm
vi ngày-thời gian sẽ tự động hiển thị phạm vi ngày hiện tại từ 0:00: đến giờ hiện tại.

5

Để tìm kiếm mẫu xét nghiệm cho một số lô cụ thể, hãy xem Tìm kiếm vật tư tiêu hao trong PHỤ
LỤC A, Theo dõi vật tư tiêu hao.

Tìm kiếm theo nhân khẩu
Hình 6.5 Màn hình Tìm kiếm – Nhân khẩu

Họ

1

Cách tìm kiếm một họ cụ thể:
• Nhập họ vào hộp chỉnh sửa đầu tiên.
• Chọn OK (OK).

2

Cách tìm kiếm một phạm vi họ cụ thể:
• Nhập họ đầu tiên vào hộp chỉnh sửa đầu tiên.
• Nhập họ cuối cùng vào hộp chỉnh sửa To (Đến).
• Chọn OK (OK).
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Tên

1

Cách tìm kiếm một tên cụ thể:
• Nhập tên vào hộp chỉnh sửa đầu tiên.
• Chọn OK (OK).

2

Cách tìm kiếm một phạm vi tên cụ thể:
• Nhập tên đầu tiên vào hộp chỉnh sửa đầu tiên.
• Nhập tên cuối cùng vào hộp chỉnh sửa To (Đến).
• Chọn OK (OK).

Tuổi

1

Cách tìm kiếm một tuổi cụ thể:
• Nhập tuổi vào hộp chỉnh sửa đầu tiên. Để tìm kiếm một tuổi cụ thể, phải nhập tuổi bằng giá
trị thập phân (nghĩa là 10 tuổi 3 tháng = 10,25 tuổi; 10 tuổi 6 tháng = 10,5 tuổi)
• Chọn OK (OK).

2

Cách tìm kiếm trong một phạm vi tuổi cụ thể:
• Nhập tuổi đầu tiên vào hộp chỉnh sửa đầu tiên.
• Nhập tuổi cuối cùng vào hộp chỉnh sửa To (Đến).
• Chọn OK (OK).

Vị trí cụ thể
GHI CHÚ Khi nhập vị trí cụ thể, hãy đảm bảo sử dụng thuật ngữ và chính tả như sử dụng trong LIS.
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1

Nhập vị trí vào hộp chỉnh sửa.

2

Chọn OK (OK).
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Tìm kiếm bằng một tổ hợp thông số
GHI CHÚ Có thể sử dụng một tổ hợp thông số bất kỳ để tìm kiếm. Có thể nhập từng trường bằng cách sử

dụng một phạm vi cụ thể hoặc dữ liệu cụ thể. Ví dụ: có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng phạm vi họ, phạm
vi tên, tuổi cụ thể và/hoặc vị trí cụ thể. Kết quả mẫu xét nghiệm tương ứng với tiêu chí xác định đã nhập
vào màn hình Search (Tìm kiếm) sẽ hiển thị trong Found List (Danh sách kết quả).

1

Cách tìm kiếm bằng các thông số cụ thể:
• Chỉ nhập dữ liệu cụ thể vào hộp chỉnh sửa đầu tiên.
• Lặp lại nếu cần cho các hộp chỉnh sửa thông số tìm kiếm khác.
• Khi đã nhập tất cả dữ liệu cần thiết, hãy chọn OK (OK).

2

Cách tìm kiếm trong phạm vi thông số:
• Nhập dữ liệu đầu tiên vào hộp chỉnh sửa đầu tiên.
• Nhập dữ liệu cuối cùng vào hộp To (Đến).
• Lặp lại nếu cần cho các hộp chỉnh sửa thông số tìm kiếm khác.
• Khi đã nhập tất cả dữ liệu cần thiết, hãy chọn OK (OK).

Chỉ hiển thị mẫu xét nghiệm đang chờ gửi đi
Có thể kết hợp tùy chọn này với các tùy chọn tìm kiếm khác.

1

Chọn hộp kiểm để giới hạn tìm kiếm trong những kết quả đang chờ gửi đi.

2

Chọn OK (OK).

Chỉ hiển thị mẫu xét nghiệm đã xuất
Có thể kết hợp tùy chọn này với các tùy chọn tìm kiếm khác.
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1

Chọn hộp kiểm để giới hạn tìm kiếm trong mẫu xét nghiệm đã xuất.

2

Chọn OK (OK).
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Chỉ hiển thị mẫu xét nghiệm chưa hoàn thành
Có thể sử dụng tùy chọn này để tìm trạng thái của mẫu xét nghiệm chưa hoàn thành.

1

Chọn hộp kiểm để giới hạn tìm kiếm trong mẫu xét nghiệm chưa hoàn thành.

2

Chọn OK (OK).

Nút Xóa
Thông số tìm kiếm cuối cùng đã nhập trong màn hình Search (Tìm kiếm) sẽ hiển thị để dùng cho
tìm kiếm tiếp theo. Nút Clear (Xóa) xóa các thông số tìm kiếm đã sử dụng trước đó khỏi các trường
tìm kiếm.

Mẫu xét nghiệm bị gắn cờ
Trên màn hình Work List (Danh sách công việc), các cờ sẽ được biểu thị trong cột Status (Trạng thái).
Để xem tình trạng gắn cờ, hãy nhấp đúp vào hàng của mẫu xét nghiệm bị gắn cờ. Màn hình
Specimens (Mẫu xét nghiệm) sẽ hiển thị và các cờ được biểu thị.
Hình 6.6 Báo cáo sinh hóa – Mẫu xét nghiệm bị gắn cờ
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Số

Mô tả

1

Cờ cửa sổ thông tin
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Các cờ xuất hiện ở phía bên phải của màn hình Specimen (Mẫu xét nghiệm). Có hai loại cờ: có thể
thu hồi và không thể thu hồi.
Nếu một cờ là có thể thu hồi, thì các nút Review Flagged Specimen (Xem lại mẫu xét nghiệm bị gắn
cờ) và Delete Flagged Specimen (Xóa mẫu xét nghiệm bị gắn cờ) sẽ hiển thị. Sau khi chọn Review
Flagged Specimen (Xem lại mẫu xét nghiệm bị gắn cờ) và Accept (Chấp nhận), màn hình Specimen
Results (Kết quả mẫu xét nghiệm) sẽ được làm mới. Nếu kết quả khớp với tiêu chí xuất tự động,
chúng sẽ tự động được truyền tới máy in và/hoặc LIS sau khi cờ được xóa.
Nếu cờ là không thể thu hồi, chỉ có nút Delete Flagged Specimen (Xóa mẫu xét nghiệm bị gắn cờ)
hiển thị. Phải khắc phục nguyên nhân khiến mẫu xét nghiệm bị gắn cờ mới có thể chạy lại mẫu xét
nghiệm.

Nút Xem lại mẫu xét nghiệm bị gắn cờ

1

Chọn Review Flagged Specimen (Xem lại mẫu xét nghiệm bị gắn cờ) để chuẩn bị mẫu xét nghiệm
sẽ được xóa cờ.

2

Chọn Accept (Chấp nhận) để xóa cờ cho mẫu xét nghiệm.

Nút Xóa mẫu xét nghiệm bị gắn cờ

1

Chọn Delete Flagged Specimen (Xóa mẫu xét nghiệm bị gắn cờ) để chuẩn bị mẫu xét nghiệm sẽ
bị xóa.
Thông tin tác vụ sẽ cho biết rằng việc chọn Accept (Chấp nhận) sẽ xóa mẫu xét nghiệm.

2

Chọn Accept (Chấp nhận) để xóa kết quả mẫu xét nghiệm.

Thông báo cờ trên hệ thống sinh hóa
BIÊN DỊCH TÊN/KẾT QUẢ SINH HÓA
Một hoặc nhiều tên hay kết quả sinh hóa nhận được từ máy phân tích sinh hóa iChemVELOCITY
không khớp với tên hoặc kết quả mong muốn (dữ liệu đã nhập trong cài đặt đầu vào). KHÔNG thay
đổi các giá trị đầu vào sinh hóa nếu không có sự hỗ trợ của bộ phận Hỗ trợ lâm sàng Iris hoặc nhà
phân phối được ủy quyền. Các kết quả biểu thị cờ này được hiển thị ở dạng chữ nghiêng.
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Cách khắc phục

1

Đảm bảo kết quả hiển thị là các giá trị hợp lệ.

2

Kiểm tra bản đồ thiết lập để biết tên sinh hóa cụ thể. Thêm giá trị đó nếu hợp lệ.

3

Nếu kết quả hợp lệ nhưng cài đặt bản đồ không đúng thì hãy xóa cờ và chấp nhận.

XÁC NHẬN KẾT QUẢ SINH HÓA
Một hoặc nhiều kết quả sinh hóa vượt ngưỡng xác nhận do người dùng xác định. Kết quả đáp ứng
hoặc vượt quá ngưỡng xác nhận sẽ được hiển thị bằng chữ nghiêng trên màn hình Results (Kết quả).
Cách khắc phục

1

Xóa cờ.

2

Xác nhận kết quả theo Quy trình xét nghiệm.
Có thể thêm kết quả xác nhận vào hộp Edit Comment (Chỉnh sửa nhận xét) nếu muốn.

KHÔNG CÓ KẾT QUẢ SINH HÓA

PN 300-4449FH

NGUYÊN NHÂN

CÁCH KHẮC PHỤC

Không có kết quả sinh hóa như dự kiến. Kiểm tra cờ
được liên kết hoặc thông báo lỗi. Nếu Hệ thống
dòng iQ được thiết lập để giao tiếp và mẫu xét
nghiệm chỉ được đặt lên bộ phận kính hiển vi thì cờ
Chem N/A (Không có kết quả sinh hóa) sẽ xuất hiện.
Cờ cũng sẽ hiển thị nếu một hoặc cả hai mã vạch
không được đọc hoặc nếu mẫu xét nghiệm được
chạy mà không có nhãn mã vạch. Nếu cờ này xuất
hiện trong trường hợp khác, hãy tham khảo phần
Cách khắc phục bên dưới.

1. Đảm bảo đã đặt khay chứa cần xử lý vào hệ
thống sinh hóa.
2. Đảm bảo nhãn mã vạch được dán đúng cách
vào ống, không bị hỏng hoặc nhòe.
3. Đảm bảo nhãn mã vạch được dán đúng hướng
sao cho đối diện với thiết bị đọc mã vạch.
4. Đảm bảo kết nối LIS đang hoạt động.
5. Đảm bảo thiết bị sinh hóa được thiết lập để giao
tiếp với phần mềm Dòng iQ.
6. Khi tất cả cài đặt đều đúng, bạn có thể chạy lại
hoặc gửi lại kết quả sinh hóa.
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THIẾU MẪU
NGUYÊN NHÂN

CÁCH KHẮC PHỤC

Không đủ mẫu xét nghiệm trong ống mẫu
1. Loại bỏ cờ để xóa kết quả khỏi Work List (Danh sách
hoặc chưa chạy nước cất. Đầu kim hút không
công việc).
cách đáy ống 4 mm.
2. Thêm ít nhất 3 mL mẫu xét nghiệm vào ống mẫu.
3. Chạy lại mẫu xét nghiệm.

LỖI MÃ SỐ
Thiết bị đọc mã vạch không đọc được nhãn mã vạch.
Cách khắc phục
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1

Từ màn hình Work List (Danh sách công việc), hãy nhấp đúp vào mẫu xét nghiệm để mở màn
hình Specimen Review (Xem lại mẫu xét nghiệm).

2

Chọn Review Flag Specimen (Xem lại mẫu xét nghiệm bị gắn cờ). Màn hình Edit Specimen
Identifier (Chỉnh sửa mã nhận dạng mẫu xét nghiệm) sẽ hiển thị.

3

Nhập mã số mẫu xét nghiệm vào hộp chỉnh sửa Specimen identifier (Mã nhận dạng mẫu xét
nghiệm).

4

Chọn OK (OK). Màn hình đóng lại và màn hình Specimen (Mẫu xét nghiệm) hiển thị mã số mẫu
xét nghiệm mới.

5

Chọn Accept (Chấp nhận) để xóa cờ mã số và làm mới màn hình.
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Xử lý không thành công
Hệ thống đã phát hiện thấy lỗi nội bộ. Nếu lỗi có thể khắc phục được, thiết bị sẽ tiếp tục xử lý những
que thử đã được định lượng.
Cách khắc phục

1

Loại bỏ cờ để xóa kết quả khỏi Work List (Danh sách công việc).

2

Thêm ít nhất 2 mL mẫu xét nghiệm vào (các) ống mẫu.

3

Chạy lại (các) mẫu xét nghiệm.

Chưa xử lý xong
Hệ thống đã phát hiện thấy lỗi nội bộ không thể khắc phục được.
Thiết bị ngừng xử lý các mẫu xét nghiệm mới và đưa ra cảnh báo bằng âm thanh và/hoặc hình ảnh
để báo hiệu về sự cố, đồng thời hiển thị một thông báo cho biết đã xảy ra một lỗi không thể khắc
phục được.
Hệ thống gắn cờ các mẫu xét nghiệm còn lại đang xử lý với cờ Processing not complete (Chưa xử lý
xong) và cho từng mẫu biểu thị mã số mẫu xét nghiệm, mã số khay chứa, vị trí ống, người vận hành
và cờ trên danh sách công việc.
Cách khắc phục

1

Loại bỏ cờ để xóa kết quả khỏi Work List (Danh sách công việc).

2

Thêm ít nhất 2 mL mẫu xét nghiệm vào (các) ống mẫu.

3

Chạy lại (các) mẫu xét nghiệm.

S1
Hệ thống đã phát hiện thấy lỗi nội bộ không thể khắc phục được liên quan đến bộ phận đo Màu,
độ trong suốt và trọng lượng riêng.
Hãy gọi cho Đại diện hỗ trợ kỹ thuật để được hỗ trợ thêm.

PN 300-4449FH
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S2
Hệ thống đã phát hiện thấy lỗi nội bộ không thể khắc phục được liên quan đến bộ phận đo Màu,
độ trong suốt và trọng lượng riêng.
Hãy gọi cho Đại diện hỗ trợ kỹ thuật để được hỗ trợ thêm.

S3
Hệ thống không thể đo Trọng lượng riêng do một trong các nguyên nhân sau:
• Lỗi phần cứng bộ phận đo Màu, độ trong suốt, trọng lượng riêng (CGM)
• Khí hoặc bong bóng có trong CGM
• Nhiễu mẫu dẫn đến giá trị Trọng lượng riêng vượt quá phạm vi đo của thiết bị
— Nhiễu mẫu có thể bao gồm nhiễu Trọng lượng riêng đối với khúc xạ kế như được xác định
trong CLSI GP16-A3, Urinalysis; Approved Guideline-Third edition (CLSI GP16-A3, Phân tích
nước tiểu; Hướng dẫn được phê duyệt – Ấn bản thứ ba)
Hãy gọi cho Đại diện hỗ trợ kỹ thuật để được hỗ trợ thêm.

1
Kết quả trọng lượng riêng <1. Đây là tình trạng bình thường.
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Xem xét dữ liệu
Màn hình Mẫu xét nghiệm

Màn hình Mẫu xét nghiệm
Truy cập màn hình Mẫu xét nghiệm

1

Từ màn hình Work List (Danh sách công việc), hãy nhấp đúp vào hàng mẫu xét nghiệm hoặc
chọn mẫu xét nghiệm, sau đó chọn Specimen (Mẫu xét nghiệm).

2

Xem dữ liệu sau trong Báo cáo sinh hóa:
• Mã số mẫu xét nghiệm và Nhân khẩu bệnh nhân (nếu được bật).
• Mã số người vận hành: người vận hành đã đăng nhập đồng thời là người cuối cùng xuất kết
quả của mẫu xét nghiệm sẽ được hiển thị.
• Nhãn thời gian phân tích: đây là thời gian thiết bị đã đọc nhãn mã vạch.
• Số khay chứa và số vị trí.
• Kết quả sinh hóa.
• Nhận xét, nếu người vận hành đã nhập nhận xét.
• Cờ đang hoạt động/đã xóa, nếu có.
• Lịch sử kiểm tra: Trường này liệt kê mã số đăng nhập của người vận hành đã lưu các chỉnh
sửa cho mẫu xét nghiệm hoặc đã xóa cờ, cũng như ngày và thời gian chỉnh sửa. Người vận
hành gần đây nhất được hiển thị ở đầu danh sách.
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Xem xét dữ liệu
Màn hình Mẫu xét nghiệm

Các nút trên màn hình Mẫu xét nghiệm
Xóa mẫu xét nghiệm bị gắn cờ
Xem Xem lại mẫu xét nghiệm bị gắn cờ.

Xem lại mẫu xét nghiệm bị gắn cờ
Xem Xem lại mẫu xét nghiệm bị gắn cờ.

Chấp nhận
Chọn Accept (Chấp nhận) để xác nhận một tùy chọn cho các mẫu xét nghiệm bị gắn cờ.

Bỏ qua
Bỏ qua kết quả mẫu xét nghiệm đã hiển thị và hiển thị kết quả tiếp theo hiện có trên danh sách công
việc.

Chỉnh sửa
Để có thể chỉnh sửa Kết quả sinh hóa và kết quả soi bằng kính hiển vi, bạn phải chọn chức năng
Enable Detail Audit Trail (Bật lịch sử kiểm tra chi tiết). Xem Bật lịch sử kiểm tra chi tiết trong
CHƯƠNG 9, Thiết lập. Hệ điều hành phải là Windows XP hoặc Windows 10.

Danh sách công việc/Danh sách kết quả
Chọn nút này để quay về màn hình Work List/Found list (Danh sách công việc/Danh sách kết quả).

Chỉnh sửa kết quả
Để có thể chỉnh sửa Kết quả, bạn phải chọn chức năng Enable Detail Audit Trail (Bật lịch sử kiểm tra
chi tiết). Xem Bật lịch sử kiểm tra chi tiết trong CHƯƠNG 9, Thiết lập. Hệ điều hành cho Dòng iQ200
phải là Windows XP hoặc Windows 10.
GHI CHÚ Mã số người dùng của người vận hành hiện đang đăng nhập, ngày/thời gian và TẤT CẢ thay đổi

đã thực hiện với kết quả sinh hóa ban đầu sẽ được liệt kê trong phần Detailed Audit Trail (Lịch sử kiểm
tra chi tiết) trên báo cáo. Xem Màn hình Mẫu xét nghiệm.

Chỉnh sửa giá trị của kết quả sinh hóa
Có thể sử dụng tùy chọn này để chỉnh sửa kết quả sinh hóa.

1
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Từ màn hình Work List (Danh sách công việc), hãy nhấp đúp vào hàng mẫu xét nghiệm hoặc
chọn một hàng, sau đó chọn Specimens (Mẫu xét nghiệm). Màn hình Specimen (Mẫu xét nghiệm)
sẽ hiển thị.
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Xem xét dữ liệu
Màn hình Mẫu xét nghiệm
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2

Từ màn hình Specimen (Mẫu xét nghiệm), chọn Edit (Chỉnh sửa). Màn hình Edit Which Results
(Chỉnh sửa kết quả nào) sẽ hiển thị.

3

Chọn Edit chemistry (Chỉnh sửa kết quả sinh hóa). Màn hình Edit Results (Chỉnh sửa kết quả) sẽ
hiển thị. Cột Present Result (Kết quả hiện tại) hiển thị kết quả thu được từ máy phân tích sinh
hóa.
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Xem xét dữ liệu
Màn hình Mẫu xét nghiệm
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4

Để chỉnh sửa kết quả, hãy chọn tùy chọn thả xuống tương ứng với chất phân tích cần sửa đổi.

5

Chọn kết quả mới từ danh sách thả xuống. Giá trị mới được tô sáng màu vàng để cho biết đã có
thay đổi. Nếu cần, hãy kiểm tra giá trị mới xem có kết quả bất thường không.

6

Khi đã nhập tất cả kết quả, hãy nhập một nhận xét vào trường Comment (Nhận xét) theo quy
trình xét nghiệm.
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Xem xét dữ liệu
Màn hình Mẫu xét nghiệm

7

Nhập thông tin nhận dạng máy phân tích đã cung cấp kết quả sinh hóa.

8

Chọn OK (OK) để xác thực thay đổi và cập nhật báo cáo kết quả.

Nhập thủ công giá trị kết quả soi bằng kính hiển vi
Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để nhập thủ công kết quả soi bằng kính hiển vi được liên kết với
kết quả sinh hóa cụ thể.
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1

Từ màn hình Work List (Danh sách công việc), hãy nhấp đúp vào hàng mẫu xét nghiệm hoặc
chọn một hàng, sau đó chọn Specimens (Mẫu xét nghiệm). Màn hình Specimen (Mẫu xét
nghiệm) sẽ hiển thị.

2

Từ màn hình Specimen (Mẫu xét nghiệm), chọn Edit (Chỉnh sửa). Màn hình Edit Which Results
(Chỉnh sửa kết quả nào) sẽ hiển thị.
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Xem xét dữ liệu
Màn hình Mẫu xét nghiệm
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3

Chọn Edit Microscopy (Chỉnh sửa kết quả soi bằng kính hiển vi). Màn hình Edit Results (Chỉnh
sửa kết quả) sẽ hiển thị.

4

Sử dụng bàn phím để nhập kết quả sinh hóa vào trường New Result (Kết quả mới) tương ứng
với dòng chất phân tích mong muốn.

5

Khi đã nhập tất cả kết quả, hãy nhập một nhận xét vào trường Comment (Nhận xét) theo quy
trình xét nghiệm.

6

Nhập thông tin nhận dạng máy phân tích đã cung cấp kết quả soi bằng kính hiển vi.

7

Chọn OK (OK) để xác thực thay đổi và cập nhật báo cáo kết quả.
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CHƯƠNG 7

Lệnh thủ công
Lệnh thủ công
Khi không sử dụng được LIS vì bất cứ lý do nào, chức năng này cho phép bạn nhập thủ công danh
sách công việc cho hệ thống sinh hóa.

Truy cập lệnh thủ công

1
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Để truy cập menu Manual Orders (Lệnh thủ công), hãy chọn Instrument (Thiết bị) ở trên cùng
bên phải của màn hình chính.
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Lệnh thủ công
Lệnh thủ công

2

Chọn Manual Orders (Lệnh thủ công) ở phía dưới bên trái của màn hình Instrument (Thiết bị).
Màn hình Manual Orders (Lệnh thủ công) sẽ hiển thị.

Nhập lệnh thủ công

1

Chọn số khay chứa đầu tiên cần sử dụng.

2

Nhập thông tin mẫu xét nghiệm:
• Specimen Identifier (Mã nhận dạng mẫu xét nghiệm) – Có thể nhập Mã số bệnh nhân vào
trường này. Nếu có nhãn mã vạch ở trên ống, kết quả sẽ được hiển thị với thông tin từ mã
vạch này. Tùy chọn Work Order (Yêu cầu công việc) sẽ thay đổi thành Run (Chạy).
• Fluid Type (Loại dịch) – chọn URN (Nước tiểu).
• Dilution (Pha loãng) – không có sẵn cho hệ thống iChemVELOCITY.
• Work Order (Yêu cầu công việc) – (mặc định là No Order) – No Order (Không có yêu cầu).
Mẫu sẽ được xử lý theo tiêu chí do người dùng xác định.

3

7-2

Khi thông tin mẫu xét nghiệm được nhập, hãy đặt ống mẫu vào vị trí tương ứng của khay chứa
mẫu đã chọn.
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Lệnh thủ công
Lệnh thủ công

4

Lặp lại đối với mỗi mẫu xét nghiệm cần chạy cho khay chứa mẫu đã chọn.

5

Nếu cần chạy nhiều khay chứa, hãy chọn một số khay chứa mới, sau đó nhập thông tin mẫu xét
nghiệm.

6

Chọn OK (OK) để chỉ lưu các mục nhập thủ công hoặc chọn OK & Print (OK và In) để lưu các mục
nhập và in báo cáo. Số khay chứa mà một lệnh thủ công đã được yêu cầu sẽ được gắn cờ bằng
một dấu hoa thị và được tô sáng bằng màu trên màn hình Manual Orders (Lệnh thủ công) và sẽ
được hiển thị trên màn hình Instrument (Thiết bị).

Xóa thông tin mẫu xét nghiệm
Từ màn hình Lệnh thủ công
Nút Xóa khay chứa
Khi phân tích của mẫu xét nghiệm cuối cùng cho một khay chứa cụ thể đã hoàn tất (trạng thái là đã
xử lý), hãy chọn khay chứa trên màn hình Manual Orders (Lệnh thủ công), sau đó chọn Clear Rack
(Xóa khay chứa) để xóa tất cả thông tin mẫu xét nghiệm đã nhập cho khay chứa được chọn.
Nút Xóa tất cả
Khi phân tích cho tất cả khay chứa mẫu đã hoàn tất, hãy chọn Clear All (Xóa tất cả) để xóa tất cả
thông tin mẫu xét nghiệm cho những khay chứa này.

Từ màn hình Thiết bị
Khi phân tích cho tất cả khay chứa mẫu Lệnh thủ công đã hoàn tất, hãy chọn Clear All (Xóa tất cả)
trên dòng Manual Orders (Lệnh thủ công) để xóa tất cả thông tin mẫu xét nghiệm cho những khay
chứa này.
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Lệnh thủ công
Lệnh thủ công
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CHƯƠNG 8

Tắt máy
Chuẩn bị để tắt máy trong thời gian dài
Nếu không sử dụng hệ thống trong hơn một tuần, có thể xảy ra hiện tượng hình thành tinh thể gây
hỏng hóc hệ thống.

CẢNH BÁO
Đeo găng tay bảo hộ để tránh tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh. Thải bỏ các vật liệu
bị nhiễm bẩn theo quy định hiện hành.

1

Làm sạch bồn rửa. Xem Làm sạch bồn rửa trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch.

2

Thực hiện bảo trì hàng ngày. Xem Bảo trì hàng ngày trong CHƯƠNG 12, Quy trình làm sạch.

3

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến).

4

TẮT nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.

5

TẮT nguồn bằng cách nhấn nút nguồn chính ở phía sau hệ thống sinh hóa.

Khởi động sau khi tắt máy trong thời gian dài
Sau khi tắt máy trong thời gian dài (quá một tuần), hãy làm theo hướng dẫn dưới đây trước khi sử
dụng hệ thống:
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1

BẬT nguồn bằng cách nhấn nút nguồn chính ở phía sau hệ thống.

2

Đợi cho tới khi màn hình Instrument (Thiết bị) hiển thị. Đảm bảo trạng thái ở góc trên cùng bên
trái màn hình là OFF (Tắt).

8-1

Tắt máy
Khởi động sau khi tắt máy trong thời gian dài

3

Nhấn

4

Đăng nhập vào hệ thống.

ở phía trước hệ thống. Trạng thái sẽ chuyển sang Standby (Chờ).

GHI CHÚ Xác minh rằng hệ thống đang ở chế độ Standby (Chờ) như được biểu thị bằng đèn trạng thái
(màu lục) trên thiết bị và được hiển thị ở phía trên cùng bên trái màn hình.

Sau khi khởi động, lọ dung dịch rửa bên trong hệ thống sẽ tự động nạp đầy lại.

Mồi đường ống dẫn của hệ thống

1

Đặt ba ống vào ba vị trí đầu tiên của Khay chứa kiểm chuẩn. Rót đầy Chất pha loãng Iris vào từng
ống.

2

Chạy khay chứa Kiểm chuẩn hai lần để mồi các đường ống dẫn bên trong.

Chạy CalChek
Xem Chạy CalChek trong CHƯƠNG 11, Bảo đảm chất lượng.

Chạy khay chứa kiểm chuẩn
Xem Chạy kiểm soát chất lượng trong CHƯƠNG 4, Kiểm soát chất lượng.
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CHƯƠNG 9

Thiết lập
Thiết lập hệ thống
Phần này mô tả những bước cần thiết để thiết lập và tùy chỉnh hệ thống.
Trong lần đầu tiên vận hành, phải bật thiết bị iChemVELOCITY theo trình tự sau đây để thiết bị và
máy tính giao tiếp chính xác:

1

Khởi động bộ phận máy tính.

2

Khi khởi động lần đầu hoặc nếu thiết bị đã bị tắt hoàn toàn, hãy khởi động hệ thống
iChemVELOCITY bằng cách nhấn vào công tắc nguồn ở phía sau thiết bị. Trong quá trình sử
dụng thông thường, nút này sẽ luôn bật.

3

Nhấn nút ON (Bật) ở mặt trước của thiết bị để bật nguồn cho hệ thống.
Khi màn hình Instrument (Thiết bị) hiển thị trên màn hình, đèn trạng thái sẽ chuyển sang màu
xanh lục.
Nếu Trạm nạp liệu/dỡ liệu tùy chọn được lắp kèm, thì trạm này không được chứa mẫu trong
khi bật nguồn.

4

Nếu các Trạm nạp liệu/dỡ liệu tùy chọn được lắp vào, hãy BẬT nguồn bằng cách nhấn vào công
tắc nguồn ở phía sau Trạm nạp liệu/dỡ liệu.

Nếu các giới hạn không được cài đặt trong khi thiết lập, thông báo cảnh báo sau đây sẽ xuất hiện:
iChemVELOCITY borders were not installed. Either call Beckman Coulter customer service to install
borders or remove iChemVELOCITY from system configuration. (Giới hạn iChemVELOCITY chưa được
cài đặt. Vui lòng gọi đến bộ phận dịch vụ khách hàng của Beckman Coulter để cài đặt giới hạn hoặc
xóa iChemVELOCITY khỏi cấu hình hệ thống.)

Màn hình Cài đặt
GHI CHÚ Chỉ người quản lý có thể sửa đổi cài đặt do người dùng xác định. Bất kỳ người vận hành nào cũng
có thể xem các cài đặt. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là người vận hành có thể chuyển đổi từ cài đặt
chính sang cài đặt dự phòng và ngược lại.
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Thiết lập
Màn hình Cài đặt

1

Đăng nhập.

2

Để truy cập menu Cài đặt, hãy chọn Instrument (Thiết bị) ở trên cùng bên phải của màn hình
chính.
GHI CHÚ Bạn phải đăng nhập để truy cập Instrument (Thiết bị).

3

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Cửa sổ xác nhận sẽ bật lên (kèm theo cảnh báo).

4

Chọn Yes (Có).

5

Chọn Settings (Cài đặt) ở cuối màn hình Instrument (Thiết bị).

Có sẵn các tùy chọn sau đây cho cài đặt do người dùng xác định:
• Operator Accounts (Tài khoản người vận hành)
• Lab Information (Thông tin về phòng xét nghiệm)
• System Configuration (Cấu hình hệ thống)
• LIS Interface (Giao diện LIS)
• Chemistry (Sinh hóa)
• QC (Kiểm soát chất lượng)
9-2
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Thiết lập
Màn hình Cài đặt

• Specimen (Mẫu xét nghiệm)
• Release (Xuất kết quả)
• Data Management (Quản lý dữ liệu)
Các tùy chọn sau chỉ khả dụng nếu một bộ phận của hệ thống Dòng iQ200 được kết nối với hệ thống
sinh hóa:

• Formed Particles (Thành phần hữu hình)
• REF Override (Ghi đè REF)
• Urine Gating (Khoanh vùng nước tiểu)
• Urine Auto-Release (Tự động xuất kết quả nước tiểu)
• Urine Auto-Classify (Tự động phân loại nước tiểu)

Truy cập màn hình thiết lập
Để truy cập màn hình thiết lập cụ thể, hãy chọn nút tương ứng.
Chỉ người quản lý có thể thay đổi cài đặt nhưng cả người quản lý và chuyên gia kỹ thuật đều có thể
xem dữ liệu.

In thiết lập
Để in cài đặt thiết bị, hãy chọn Print (In).

PN 300-4449FH
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Xem nhật ký
Các cài đặt sẽ được lưu vào nhật ký mỗi lần bạn tạo, sửa đổi hoặc xóa cài đặt. Nhật ký ghi lại
ngày/thời gian và người vận hành đã thực hiện các thay đổi. Trong đó bao gồm những thay đổi về
Kiểm soát chất lượng của hệ thống sinh hóa, chẳng hạn như ngày hết hạn, được thực hiện thông
qua màn hình Instrument (Thiết bị) > Consumables (Vật tư tiêu hao) > Chemistry QC(Kiểm soát chất
lượng xét nghiệm sinh hóa).
Để truy cập nhật ký, hãy chọn View Log (Xem nhật ký). Màn hình Settings Log (Nhật ký cài đặt) sẽ
hiển thị.

GHI CHÚ Mỗi lần, bạn chỉ có thể chọn một thay đổi cho các tùy chọn Restore (Khôi phục), Restore… (Khôi

phục...) hoặc Save as… (Lưu dưới dạng…). Sau khi đã khôi phục một cài đặt, người vận hành phải khởi
động lại hệ thống để thay đổi có hiệu lực. Xem Nút Khởi động lại trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố để
biết thêm thông tin.

Nút Khôi phục
Có thể sử dụng tùy chọn này để khôi phục các cài đặt ngay từ View Log (Xem nhật ký).

9-4

1

Từ danh sách, hãy chọn thay đổi cần khôi phục.

2

Chọn Restore (Khôi phục). Cài đặt được khôi phục về trạng thái trước đó. Hệ thống sẽ phát tín
hiệu cần khởi động lại.
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Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích của Giới hạn sinh hóa giữa các cài đặt hiện
tại, mặc định, chính và dự phòng trong quy trình cài đặt, thiết lập hoặc sao lưu và khôi phục, thông
báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện:
Different chemistry borders were detected between the current, default(s), primary and backup settings
for the iChemVELOCITY instrument. APUI will be terminated. Please contact Beckman Coulter service
center for assistance. (Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa khác nhau giữa các cài đặt hiện tại, mặc
định, chính và dự phòng dành cho thiết bị iChemVELOCITY. APUI sẽ bị dừng. Vui lòng liên hệ trung
tâm dịch vụ của Beckman Coulter để được hỗ trợ.)
Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích của mục đã chọn giữa các cài đặt hiện tại, mặc
định, chính và dự phòng trong quy trình khôi phục mục đã chọn, thông báo cảnh báo sau sẽ xuất
hiện.
Incompatible chemistry borders were detected between settings for the iChemVELOCITY instrument and
the settings in the selected item. Please try with a different item. (Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa
không tương thích giữa các cài đặt dành cho thiết bị iChemVELOCITY và cài đặt trong mục đã chọn.
Vui lòng thử mục khác.)
Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích giữa các cài đặt của thiết bị và mục đã chọn
trong quy trình khôi phục tệp thay đổi đã chọn, thông báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện:
Different chemistry borders were detected between the current, primary and backup settings in the
selected item. Please try with a different item. (Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa khác nhau giữa các
cài đặt hiện tại, chính và dự phòng trong mục đã chọn. Vui lòng thử mục khác.)

Nút Khôi phục…
Có thể sử dụng tùy chọn này để khôi phục các cài đặt từ một nguồn không phải Nhật ký cài đặt,
ví dụ như ổ USB. Xem Nút Lưu dưới dạng….

1

Chọn Restore… (Khôi phục…). Màn hình Windows sẽ hiển thị.

2

Chọn nguồn đã lưu thay đổi cài đặt.

3

Chọn tệp có đuôi .slf, sau đó chọn Open (Mở). Cài đặt được khôi phục về trạng thái trước đó.
Hệ thống sẽ phát tín hiệu cần khởi động lại.

Nút Khôi phục… với Windows 10
Có thể sử dụng tùy chọn này để khôi phục các cài đặt từ một nguồn không phải Nhật ký cài đặt,
ví dụ như ổ USB. Xem Nút Lưu dưới dạng… với Windows 10.

1
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Chuyển sang Off line (Ngoại tuyến).
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2

Chọn Settings (Cài đặt) > View Log... (Xem nhật ký...) Màn hình Settings Log (Nhật ký cài đặt) sẽ
hiển thị.

3

Chọn Restore… (Khôi phục...). Màn hình Windows sẽ hiển thị.

4

Chọn nguồn đã lưu thay đổi cài đặt.

5

Chọn tệp có đuôi .slf, sau đó chọn Open (Mở).

6

Chọn OK (OK). Cài đặt sẽ được khôi phục về trạng thái trước đó. Hệ thống sẽ phát tín hiệu cần
khởi động lại.

7

Thực hiện khởi động lại bằng cách chọn Maintenance (Bảo trì) > Restart (Khởi động lại) > Yes to
confirm (Có để xác nhận) > OK (OK).

8

Đăng nhập để xem cài đặt được khôi phục.

Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích của Giới hạn sinh hóa giữa các cài đặt hiện
tại, mặc định, chính và dự phòng trong quy trình cài đặt, thiết lập hoặc sao lưu và khôi phục, thông
báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện:
Different chemistry borders were detected between the current, default(s), primary and backup settings
for the iChemVELOCITY instrument. APUI will be terminated. Please contact Beckman Coulter service
center for assistance. (Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa khác nhau giữa các cài đặt hiện tại, mặc
định, chính và dự phòng dành cho thiết bị iChemVELOCITY. APUI sẽ bị dừng. Vui lòng liên hệ trung
tâm dịch vụ của Beckman Coulter để được hỗ trợ.)
Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích của tệp được chọn giữa các cài đặt hiện tại,
mặc định, chính và dự phòng trong quy trình khôi phục tệp thay đổi bên ngoài, thông báo cảnh báo
sau sẽ xuất hiện:
Different chemistry borders were detected between the current, primary and backup settings in the
selected file. Please try with a different file. (Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa khác nhau giữa các cài
đặt hiện tại, chính và dự phòng trong tệp đã chọn. Vui lòng thử tệp khác.)
Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích giữa các cài đặt của thiết bị và tệp được chọn
trong quy trình khôi phục tệp thay đổi bên ngoài đã chọn, thông báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện:
Incompatible chemistry borders were detected between settings for the iChemVELOCITY instrument and
the settings in the selected file. Please try with a different file. (Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa không
tương thích giữa các cài đặt dành cho thiết bị iChemVELOCITY và cài đặt trong tệp đã chọn. Vui lòng
thử tệp khác.)
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Nút Lưu dưới dạng…
Có thể sử dụng tùy chọn này để lưu thay đổi cài đặt vào một nguồn không phải Nhật ký cài đặt,
ví dụ như ổ USB.

1

Từ danh sách, hãy chọn thay đổi cần lưu, sau đó chọn Save as… (Lưu dưới dạng...). Màn hình
Windows sẽ hiển thị.

2

Chọn đích sẽ lưu thay đổi cài đặt (mặc định là thư mục Logs (Nhật ký)).

3

Nếu cần, hãy thay đổi tên tệp, chẳng hạn như thông số cài đặt đã thay đổi, sau đó chọn Save
(Lưu).
Có thể tìm lại thay đổi cài đặt để khôi phục cài đặt trước đó. Xem Nút Khôi phục….

Nút Lưu dưới dạng… với Windows 10
Có thể sử dụng tùy chọn này để lưu thay đổi cài đặt vào một nguồn không phải Nhật ký cài đặt,
ví dụ như ổ USB.

1

Chuyển sang Off line (Ngoại tuyến).

2

Chọn Settings (Cài đặt) > View Log... (Xem nhật ký...) Màn hình Settings Log (Nhật ký cài đặt) sẽ
hiển thị.

3

Từ danh sách Settings Log (Nhật ký cài đặt), hãy chọn thay đổi cài đặt cần lưu và sau đó chọn
Save as… (Lưu dưới dạng...). Màn hình lưu của Windows sẽ hiển thị.

4

Chọn ổ Người dùng (U:) sẽ lưu thay đổi cài đặt.

5

Nếu cần, hãy thay đổi tên tệp, chẳng hạn như thông số cài đặt đã thay đổi, sau đó chọn Save
(Lưu) và OK (OK) để thoát.
Có thể tìm lại thay đổi cài đặt để khôi phục cài đặt trước đó. Xem Nút Khôi phục… với Windows 10.

Xem cài đặt đã lưu
Có thể sử dụng chức năng này để xem các cài đặt đã lưu và gửi cài đặt tới Beckman Coulter hoặc
nhà phân phối của bạn nếu cần.
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1

Thực hiện thao tác Save as… (Lưu dưới dạng...), chọn Desktop (Màn hình) làm đích, sau đó chọn
Save (Lưu).

2

Nhấn

3

Nhấp chuột phải vào tệp có đuôi .slf, sau đó chọn Rename (Đổi tên).

4

Thay đuôi .sfl bằng .xml rồi nhấn Enter (Enter).

5

Nhấp đúp vào tệp .xml. Cấu hình thiết bị sẽ hiển thị trong trình duyệt Internet Explorer của
Windows.

và D trên bàn phím để hiển thị màn hình nền.

Xem Cài đặt đã được lưu với Windows 10
Có thể sử dụng chức năng này để xem các cài đặt đã lưu và gửi cài đặt tới Beckman Coulter hoặc
nhà phân phối của bạn nếu cần.

1
9-8

Chuyển sang Off line (Ngoại tuyến).
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2

Chọn Settings (Cài đặt) > View Log... (Xem nhật ký...) Màn hình Settings Log (Nhật ký cài đặt) sẽ
hiển thị.

3

Thực hiện thao tác Save as... (Lưu dưới dạng...), và chọn ổ Người dùng (U:) rồi sau đó chọn Save
(Lưu).

4

Chọn

5

Chọn biểu tượng ổ Người dùng (U:) hoặc ổ bên ngoài nơi đã lưu tệp.

6

Tìm tệp của bạn.

7

Nhấp chuột phải vào tệp có đuôi .slf, sau đó chọn Rename (Đổi tên).

8

Thay đuôi .sfl bằng .xmlvà sau đó nhấn Enter. Một Cảnh báo sẽ hiển thị.

9

Chọn Yes (Có).

10

Nhấp đúp vào tệp .xml.

11

Mở tệp bằng Internet Explorer (nếu được nhắc).

12

Nội dung tệp cài đặt .xml đã lưu sẽ hiển thị.

và D. Ổ Người dùng (U:) sẽ được hiển thị.

9-9

9

Thiết lập
Cài đặt tài khoản người vận hành

Cài đặt tài khoản người vận hành
Hình 9.1 Màn hình Tài khoản người vận hành

Màn hình Operator Accounts (Tài khoản người vận hành) hiển thị danh sách người vận hành được
phép và mức đặc quyền của họ (Technologist (Chuyên gia kỹ thuật) hoặc Manager (Người quản lý)).
Có thể thêm hoặc xóa người vận hành từ màn hình này.
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Thêm người vận hành mới

1

Từ màn hình Operator Accounts (Tài khoản người vận hành), hãy chọn New (Mới). Màn hình
New Operator Account (Tài khoản người vận hành mới) sẽ hiển thị.

GHI CHÚ Các trường Operator Identifier (Mã nhận dạng người vận hành), Password (Mật khẩu) và
Confirm password (Xác nhận mật khẩu) có phân biệt chữ hoa, chữ thường.

2

Nhập mã nhận dạng người vận hành mới vào trường Operator Identifier (Mã nhận dạng người
vận hành).

QUAN TRỌNG Không thể sử dụng các ký tự sau: [ ] ‘ và không được sử dụng dấu cách.

PN 300-4449FH

3

Chọn cấp độ người vận hành: Technologist (Chuyên gia kỹ thuật) hoặc Manager (Người quản lý).

4

Nhập mật khẩu người vận hành mới vào trường Password (Mật khẩu).

5

Nhập lại chính xác mật khẩu người vận hành mới vào trường Confirm password (Xác nhận mật
khẩu).

6

Chọn OK (OK) để thêm người vận hành mới vào màn hình Operator Accounts (Tài khoản người
vận hành).

7

Chọn OK (OK) để xác thực mục nhập người vận hành mới và đóng màn hình.
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Xóa người vận hành
GHI CHÚ Người vận hành hiện đang đăng nhập không thể xóa tài khoản người vận hành của chính họ.

1

Từ màn hình Operator Accounts (Tài khoản người vận hành), chọn người vận hành cần xóa, sau
đó chọn Delete (Xóa).
Hệ thống nhắc bạn xác nhận: Really delete the selected operator account? (Bạn có thực sự muốn
xóa tài khoản người vận hành đã chọn không?)

2

Chọn Yes (Có) để xóa người vận hành đã chọn khỏi danh sách người vận hành.

3

Chọn OK (OK) để xác thực quyết định xóa và đóng màn hình.

Sửa đổi người vận hành
Để sửa đổi thông tin bất kỳ về người vận hành hiện có (nghĩa là thay đổi mật khẩu), trước tiên hãy
xóa người vận hành đó khỏi danh sách. Sau đó, hãy thêm người vận hành với thông tin mới.
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Cài đặt thông tin về phòng xét nghiệm
Màn hình Laboratory Information (Thông tin về phòng xét nghiệm) hiển thị bảy dòng cho phép
người vận hành nhập thông tin về phòng xét nghiệm cụ thể sẽ hiển thị trên báo cáo.
Hình 9.2 Màn hình Thông tin về phòng xét nghiệm

1

Nhập thông tin về phòng xét nghiệm theo thứ tự hiển thị trên báo cáo.

2

Để thêm dòng chữ ký vào trang cuối cùng trong báo cáo của bệnh nhân, hãy nhập thông tin
mong muốn vào trường Signature (Chữ ký). Nếu không cần dòng chữ ký, hãy để trống trường
này để bỏ qua.

3

Chọn OK (OK) để xác thực các mục nhập và đóng màn hình.

Cài đặt cấu hình hệ thống
Màn hình System Configuration Settings (Cài đặt cấu hình hệ thống) được sử dụng để chọn sự hiện
diện của hệ thống sinh hóa và/hoặc hệ thống kính hiển vi, đồng thời chọn định dạng báo cáo cho
hệ thống sinh hóa.
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Người vận hành có khả năng kết hợp các cài đặt sinh hóa truyền thống và định tính cho hệ thống
sinh hóa tự động hoàn toàn của Iris. Những giá trị này có thể là giá trị do người dùng xác định trong
màn hình Chemistry Settings (Cài đặt sinh hóa). Có thể lưu cài đặt sinh hóa cho hệ thống sinh hóa
chính và dự phòng.

Các tùy chọn sau chỉ khả dụng nếu bộ phận kính hiển vi Dòng iQ được kết nối với hệ thống sinh hóa:
• Microscopy System Present (Sự hiện diện của hệ thống kính hiển vi)
• Skip microscopy if no chemistry available (Bỏ qua soi kính hiển vi nếu không có xét nghiệm sinh
hóa)
• Consolidation window (Cửa sổ hợp nhất)
• Gate on chemistry (Khoanh vùng trên xét nghiệm sinh hóa)
Hình 9.3 Màn hình Cấu hình hệ thống

Chọn hộp kiểm thích hợp tùy theo cấu hình của phòng xét nghiệm.
Trường Options (Tùy chọn) chỉ được bật nếu hộp kiểm Microscopy System Present (Sự hiện diện của
hệ thống kính hiển vi) được chọn.
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Sự hiện diện của hệ thống sinh hóa
Có thể kết nối một hệ thống sinh hóa khác với hệ thống iChemVELOCITY bằng cách sử dụng Bộ công
cụ iChemBOOST . Nếu sử dụng bộ công cụ này, cả hai hệ thống sinh hóa phải được chọn và cấu hình
vào thời điểm cài đặt. Ví dụ: có thể sử dụng iChemVELOCITY làm hệ thống sinh hóa chính và có thể
sử dụng iChem100 làm hệ thống sinh hóa dự phòng.

1

Chọn hộp kiểm để bật hệ thống sinh hóa.

2

Trong trường ID (Mã số), nhập số sê-ri của hệ thống kính hiển vi (tùy chọn). Bảng số sê-ri nằm
ở phía sau thiết bị.

Nhập cài đặt sinh hóa chính

PN 300-4449FH

1

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến).

2

Chọn Settings (Cài đặt).

3

Chọn System Configuration (Cấu hình hệ thống).
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4

Từ màn hình System Configuration (Cấu hình hệ thống), chọn máy phân tích sẽ được dùng
làm hệ thống chính. Chọn Install Settings (Thiết lập các cài đặt) để hiển thị màn hình Select
Chemistry Settings (Chọn cài đặt sinh hóa).

5

Sử dụng mũi tên kéo xuống để chọn hệ thống sinh hóa chính và cài đặt cần thiết lập.

6

Chọn OK (OK) để thiết lập các cài đặt sinh hóa và quay về màn hình System Configuration
(Cấu hình hệ thống).

7

Chọn OK (OK). Hệ thống sẽ nhắc khởi động lại phần mềm.

8

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì), sau đó chọn Restart (Khởi động
lại).

9

Khi hệ thống khởi động lại, từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Go Off line (Chuyển sang
ngoại tuyến). Chọn Settings (Cài đặt).
• Nếu cần cá nhân hóa cài đặt sinh hóa, hãy chọn Chemistry (Sinh hóa) và chỉnh sửa cài đặt
sinh hóa theo yêu cầu. Khi đã hoàn tất, hãy chọn OK (OK). Hệ thống nhắc khởi động lại phần
mềm. Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì), sau đó chọn Restart
(Khởi động lại).
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• Nếu không cần chỉnh sửa cài đặt sinh hóa, hãy chọn System Configuration (Cấu hình hệ
thống).

Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích của Giới hạn sinh hóa giữa các cài đặt hiện
tại, mặc định, chính và dự phòng trong quy trình cài đặt, thiết lập hoặc sao lưu và khôi phục,
thông báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện:
Different chemistry borders were detected between the current, default(s), primary and backup
settings for the iChemVELOCITY instrument. APUI will be terminated. Please contact Beckman
Coulter service center for assistance. (Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa khác nhau giữa các cài
đặt hiện tại, mặc định, chính và dự phòng dành cho thiết bị iChemVELOCITY. APUI sẽ bị dừng.
Vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ của Beckman Coulter để được hỗ trợ.)

10 Từ màn hình System Configuration (Cấu hình hệ thống), đảm bảo cài đặt chính hiển thị đúng.
11

Chọn Save as Primary (Lưu làm hệ thống chính).

12 Chọn OK (OK). Hệ thống nhắc khởi động lại phần mềm. Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn
Maintenance (Bảo trì), sau đó chọn Restart (Khởi động lại).

Nhập cài đặt sinh hóa dự phòng

1
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Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến).
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2

Chọn Settings (Cài đặt).

3

Chọn System Configuration (Cấu hình hệ thống).

4

Từ màn hình System Configuration (Cấu hình hệ thống), chọn máy phân tích được dùng làm hệ
thống dự phòng – hệ thống sinh hóa khác. Chọn Install Settings (Thiết lập các cài đặt) để hiển
thị màn hình Select Chemistry Settings (Chọn cài đặt sinh hóa).

5

Sử dụng mũi tên kéo xuống để chọn hệ thống sinh hóa dự phòng và các cài đặt cần thiết lập.

6

Chọn OK (OK) để thiết lập các cài đặt sinh hóa và quay về màn hình System Configuration
(Cấu hình hệ thống).

7

Chọn OK (OK). Hệ thống nhắc khởi động lại phần mềm.

8

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì), sau đó chọn Restart (Khởi động
lại).
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9

Khi hệ thống khởi động lại, từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Go Off line (Chuyển sang
ngoại tuyến). Chọn Settings (Cài đặt).
• Nếu cần cá nhân hóa cài đặt sinh hóa, hãy chọn Chemistry (Sinh hóa) và chỉnh sửa cài đặt
sinh hóa theo yêu cầu. Khi đã hoàn tất, hãy chọn OK (OK). Hệ thống nhắc khởi động lại phần
mềm. Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì), sau đó chọn Restart
(Khởi động lại).
• Nếu không cần chỉnh sửa cài đặt sinh hóa, hãy chọn System Configuration (Cấu hình hệ
thống).

Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích của Giới hạn sinh hóa giữa các cài đặt hiện
tại, mặc định, chính và dự phòng trong quy trình cài đặt, thiết lập hoặc sao lưu và khôi phục,
thông báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện:
Different chemistry borders were detected between the current, default(s), primary and backup
settings for the iChemVELOCITY instrument. APUI will be terminated. Please contact Beckman
Coulter service center for assistance. (Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa khác nhau giữa các cài
đặt hiện tại, mặc định, chính và dự phòng dành cho thiết bị iChemVELOCITY. APUI sẽ bị dừng.
Vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ của Beckman Coulter để được hỗ trợ.)

10 Từ màn hình System Configuration (Cấu hình hệ thống), đảm bảo cài đặt hiển thị đúng.
11
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Chọn Save as Backup (Lưu làm hệ thống dự phòng).
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12 Chọn OK (OK). Hệ thống nhắc khởi động lại phần mềm. Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn
Maintenance (Bảo trì), sau đó chọn Restart (Khởi động lại).

Xác thực thay đổi

1

Chọn OK (OK) để xác thực các mục nhập và đóng màn hình.

2

Nếu thực hiện bất kỳ thay đổi nào với cài đặt Cấu hình hệ thống thì phải khởi động lại hệ thống
để các thay đổi có hiệu lực. Sau khi khởi động lại, màn hình Instrument (Thiết bị) sẽ hiển thị.

Cài đặt giao diện LIS
Màn hình LIS Interface (Giao diện LIS) được dùng để bật giao tiếp với LIS và định cấu hình cài đặt
giao tiếp với LIS. Đồng thời, màn hình này cũng được dùng để nhập cài đặt nhân khẩu bệnh nhân.

Các tùy chọn sau chỉ khả dụng nếu một bộ phận của hệ thống Dòng iQ được kết nối với hệ thống
sinh hóa:
• Lấy thông tin sinh hóa từ LIS
• Không sử dụng kết quả sinh hóa đã tạo khi lấy thông tin mẫu xét nghiệm từ LIS
• Thông tin mẫu xét nghiệm tới LIS
• Gửi thông tin sinh hóa trước khi truy vấn LIS
GHI CHÚ Thông tin sau đây phản ánh một cấu hình iChemVELOCITY độc lập. IRICELL có thể chứa các tính
năng bổ sung.
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Hình 9.4 Màn hình giao diện LIS

Bật LIS
Chọn hộp này để bật giao tiếp với LIS.

Cài đặt giao tiếp
Sử dụng mũi tên thả xuống để chọn cài đặt giao tiếp cụ thể cho LIS.

Thông tin mẫu xét nghiệm từ LIS
Bỏ qua mẫu nếu không giao tiếp được với LIS
Nếu chọn hộp này, mẫu xét nghiệm sẽ không được lấy mẫu cho hệ thống sinh hóa nếu không giao
tiếp được với LIS.

Lấy thông tin nhân khẩu bệnh nhân từ LIS
Nếu chọn hộp này, nút Demographics (Nhân khẩu) sẽ được bật.
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Nhân khẩu

1

Chọn Demographics (Nhân khẩu) để mở màn hình Demographics (Nhân khẩu).

2

Chọn các tùy chọn nhân khẩu mà LIS yêu cầu sau khi đọc nhãn mã vạch trên mẫu xét nghiệm
bệnh nhân.

3

Chọn OK (OK) để xác thực các mục nhập và quay về màn hình LIS Interface (Giao diện LIS).

4

Khi đã nhập tất cả cài đặt, hãy chọn OK (OK) để xác thực các mục nhập và quay về màn hình
Settings (Cài đặt).

Loại dịch – Các thành phần hữu hình

Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bộ phận kính hiển vi Dòng iQ được kết nối với hệ thống sinh hóa.
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Cài đặt sinh hóa
Màn hình Chemistry Settings (Cài đặt sinh hóa) cho phép người vận hành nhập thông tin sinh hóa
cụ thể, chẳng hạn như tên viết tắt, tên đầy đủ, mã số thiết bị, ngưỡng xác nhận và ngưỡng bất
thường.
Sự hiện diện của hệ thống sinh hóa cũng như định dạng báo cáo của hệ thống này được xác định
trong màn hình System Configuration Input Settings (Cài đặt đầu vào cấu hình hệ thống) (xem Cài
đặt cấu hình hệ thống). Danh sách sau liệt kê tên viết tắt và tên đầy đủ được sử dụng cho từng chất
phân tích sinh hóa:
Bảng 9.1 Tên sinh hóa của chất phân tích sinh hóa
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Tên sinh hóa viết tắt

Tên sinh hóa đầy đủ

BLD

Máu

BIL

Bilirubin

URO

Urobilinogen

KET

Xeton

GLU

Glucose

PRO

Protein

NIT

Nitrit

LEU

Bạch cầu

pH

pH

SPGR

Trọng lượng riêng

COL

Màu sắc

CLA

Độ trong suốt

ASA

Axit ascorbic
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Chỉnh sửa cài đặt sinh hóa
Không thay đổi bất kỳ Giá trị đầu vào sinh hóa nào khi chưa tham khảo ý kiến của Đại diện của
Beckman Coulter. Có thể thay đổi đầu ra nếu cần để phản ánh thuật ngữ báo cáo thường dùng của
phòng xét nghiệm.

1
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Chọn hàng tương ứng với cài đặt sinh hóa cần chỉnh sửa, sau đó chọn Edit (Chỉnh sửa) hoặc
nhấp đúp vào hàng. Màn hình Chemistry Settings (Cài đặt sinh hóa) sẽ hiển thị.
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2

Trong trường Short Name (Tên viết tắt), nhập chữ viết tắt sinh hóa sẽ hiển thị trên màn hình
Specimen results (Kết quả mẫu xét nghiệm) (chữ-số).

3

Trong trường Long Name (Tên đầy đủ), nhập tên sinh hóa sẽ xuất hiện trên báo cáo cuối cùng
(chữ-số).

4

Trong trường Units (Đơn vị), nhập đơn vị báo cáo.

5

Chọn Confirmation threshold (Ngưỡng xác nhận), nếu cần. Có thể dùng Ngưỡng xác nhận để
tránh Tự động xuất kết quả sinh hóa cụ thể. Nếu chọn No Threshold (Không có ngưỡng), kết quả
sinh hóa cho chất phân tích đó sẽ không bị gắn cờ để xem xét lại.
• Nếu chọn một giá trị ngưỡng, kết quả sinh hóa có các giá trị bằng hoặc cao hơn ngưỡng xác
nhận đã chọn sẽ bị gắn cờ để xem xét lại. Phải xóa cờ này mới có thể xuất kết quả. Do đó,
có thể xem xét kết quả sinh hóa bất thường trước khi xóa cờ.
• Mục đích của Ngưỡng xác nhận là để nhắc người vận hành thực hiện xét nghiệm xác nhận.
Trong hầu hết các phòng xét nghiệm, Bilirubin là xét nghiệm xác nhận phổ biến nhất. Hầu
hết các chất phân tích sẽ sử dụng tùy chọn No Threshold (Không có ngưỡng).

6

Ngưỡng bất thường xác định mức độ mà kết quả sẽ bị coi là bất thường:
• Nếu chọn No Threshold (Không có ngưỡng), cờ bất thường sẽ không xuất hiện cùng kết quả.
• Nếu đã chọn một giá trị ngưỡng, kết quả sinh hóa có các giá trị bằng hoặc cao hơn ngưỡng
bất thường sẽ bị gắn cờ H (cao). Kết quả cao và cờ H sẽ được hiển thị màu đỏ trên màn hình.
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7

Chỉnh sửa Cài đặt sinh hóa, nếu cần, bằng cách làm theo hướng dẫn trong phần tiếp theo.

8

Khi đã hoàn tất mọi sửa đổi cho chất phân tích đã chọn, hãy chọn Next (Tiếp theo) để chuyển
sang chất phân tích tiếp theo. Khi đã hoàn thành tất cả thay đổi, hãy chọn OK (OK) để đóng màn
hình Settings (Cài đặt).

9

Chọn OK (OK) để xác nhận thay đổi và đóng màn hình Chemistry (Sinh hóa).
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10 Chọn OK (OK) khi hệ thống nhắc bạn đảm bảo rằng cài đặt Chemistry QC (Kiểm soát chất lượng
sinh hóa) (trong phần Consumables (Vật tư tiêu hao)) vẫn hợp lệ.

Chỉnh sửa giá trị sinh hóa
Không thay đổi bất kỳ Giá trị đầu vào sinh hóa nào khi chưa tham khảo ý kiến của Đại diện của
Beckman Coulter. Có thể thay đổi đầu ra nếu cần để phản ánh thuật ngữ báo cáo thường dùng
của phòng xét nghiệm.
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1

Chọn hàng tương ứng với cài đặt sinh hóa cần chỉnh sửa, sau đó chọn Edit (Chỉnh sửa) hoặc
nhấp đúp vào hàng. Màn hình Chemistry Settings (Cài đặt sinh hóa) cho chất phân tích đã chọn
sẽ hiển thị.

2

Từ màn hình Chemistry Settings (Cài đặt sinh hóa), hãy chọn Edit Map (Chỉnh sửa bản đồ). Màn
hình Chemistry Map Settings (Cài đặt bản đồ sinh hóa) sẽ hiển thị cho chất phân tích đã chọn.
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Giá trị đầu vào là giá trị đến từ máy phân tích sinh hóa tới Bộ xử lý phân tích. Giá trị đầu ra là
kết quả xuất hiện trên màn hình, kết quả in và kết quả được gửi tới LIS.
GHI CHÚ Các đầu ra cho hệ thống sinh hóa được chọn ban đầu trong cài đặt System Configuration (Cấu
hình hệ thống). Nếu muốn thay đổi thêm, hãy sử dụng Edit Map Settings (Chỉnh sửa cài đặt bản đồ)
từ màn hình Chemistry Settings (Cài đặt sinh hóa).

Số

Mô tả

1

Hộp chỉnh sửa

3

Thực hiện một trong các thao tác sau:
GHI CHÚ Chỉ thực hiện việc này khi có sự hỗ trợ từ Đại diện của Beckman Coulter.
• Move a value (Di chuyển một giá trị) – Chọn một hàng mong muốn, sau đó chọn Move Up
(Di chuyển lên) hoặc Move Down (Di chuyển xuống). Kết quả phải theo đúng thứ tự báo cáo
như trong hướng dẫn sử dụng đi kèm que thử. Nếu không, sẽ dẫn đến lỗi kiểm soát chất
lượng và bị gắn cờ.
• Change a value (Thay đổi một giá trị) – Chọn một hàng mong muốn. Giá trị được hiển thị
trong hộp chỉnh sửa. Nhập giá trị mới vào hộp chỉnh sửa, sau đó chọn Change (Thay đổi).
• Delete a value (Xóa một giá trị) – Chọn hàng mong muốn, sau đó chọn Delete (Xóa).
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• Add a value (Thêm một giá trị) – Nhập các giá trị mới vào các hộp chỉnh sửa, sau đó chọn
Add (Thêm). Giá trị mới được thêm vào danh sách.
GHI CHÚ Giá trị đầu vào phải khớp với giá trị nhận được từ bộ phận sinh hóa. Không thay đổi giá
trị đầu vào khi không có sự hỗ trợ từ Đại diện của Beckman Coulter.

4

Xác thực thay đổi:
• Khi đã hoàn tất tất cả thay đổi cho một xét nghiệm sinh hóa cụ thể, hãy chọn Next (Tiếp
theo) để di chuyển sang chất phân tích tiếp theo hoặc chọn OK (OK) để đóng màn hình.
Màn hình Chemistry Settings (Cài đặt sinh hóa) sẽ hiển thị để phản ánh các thay đổi.
• Khi thực hiện xong tất cả thay đổi mong muốn, hãy chọn OK (OK) để xác nhận các thay đổi
và đóng màn hình.

Cài đặt kiểm soát chất lượng
Màn hình QC (Kiểm soát chất lượng) cho phép người vận hành tự động gửi kết quả kiểm chuẩn tới
máy in, LIS hoặc cả hai đối với Kiểm soát chất lượng hệ thống sinh hóa.
Hình 9.5 Màn hình Kiểm soát chất lượng

1
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Chọn đích tự động gửi kết quả kiểm soát chất lượng cho Kiểm soát chất lượng hệ thống sinh
hóa.
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2

Chọn OK (OK) để xác thực lựa chọn và đóng màn hình.

GHI CHÚ Bạn có thể chọn cả hai hộp kiểm Printer (Máy in) và LIS (LIS) làm đích tự động xuất kết quả.

Cài đặt ghi đè REF

Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bộ phận kính hiển vi Dòng iQ được kết nối với hệ thống sinh hóa.

Cài đặt mẫu xét nghiệm
Màn hình Specimen (Mẫu xét nghiệm) cho phép người vận hành kiểm soát các lỗi quét mã vạch có
bị gắn cờ hay không.
Hình 9.6 Màn hình Mẫu xét nghiệm
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Gắn cờ thao tác quét mã vạch không thành công
Nếu được chọn, các thao tác quét mã vạch không thành công sẽ bị gắn cờ là ID_ERROR.
Nếu không được chọn, tình trạng này sẽ không bị gắn cờ và mẫu xét nghiệm sẽ được gán một mã
nhận dạng được gạch chân. Nếu không được chọn, tùy chọn Skip specimen if ID scan fails (Bỏ qua mẫu
xét nghiệm nếu quét mã số không thành công) cũng sẽ được bỏ chọn. Tùy chọn này không tương
thích với Lệnh thủ công.

Bật lịch sử kiểm tra chi tiết
Nếu được chọn, tùy chọn này sẽ cho biết bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện với kết quả, bao gồm
tên của người vận hành đã thực hiện những thay đổi này, trong trường Audit Trail (Lịch sử kiểm
tra) của báo cáo.
Phải chọn tùy chọn này để chỉnh sửa kết quả sinh hóa. Xem Chỉnh sửa kết quả trong CHƯƠNG 6,
Xem xét dữ liệu.

Báo cáo người vận hành (Tự động)
Nếu được chọn, tùy chọn này sẽ đặt tên người dùng là [Tự động] cho các kết quả đã được xuất tự
động.
Nếu không được chọn, kết quả sẽ hiển thị tên của người vận hành hiện đang đăng nhập khi kết quả
được xuất tự động.
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Cài đặt xuất kết quả
Màn hình Release (Xuất kết quả) cho phép người vận hành chọn đích để xuất kết quả.
Hình 9.7 Màn hình Xuất kết quả

1

Chọn đích xuất kết quả.
GHI CHÚ Có thể chọn cả hai hộp kiểm Printer (Máy in) và LIS (LIS) làm đích xuất kết quả.

2

Chọn OK (OK) để xác thực lựa chọn và đóng màn hình.

Cài đặt khoanh vùng nước tiểu

Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bộ phận kính hiển vi Dòng iQ được kết nối với hệ thống sinh hóa.
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Cài đặt tự động xuất kết quả nước tiểu

Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bộ phận kính hiển vi Dòng iQ được kết nối với hệ thống sinh hóa.

Cài đặt tự động phân loại nước tiểu

Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bộ phận kính hiển vi Dòng iQ được kết nối với hệ thống sinh hóa.
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Số thứ tự
Một số thứ tự sẽ được gán cho các mẫu. Số thứ tự này đóng vai trò là số đếm cho số lượng mẫu được
chạy trên hệ thống. Số thứ tự được hiển thị trên màn hình Specimen Results (Kết quả mẫu xét
nghiệm) và được hiển thị cũng như in trên báo cáo mẫu xét nghiệm.
Hình 9.8 Màn hình Thiết bị với nút Thứ tự

Nút Sequence (Thứ tự), nằm ở dưới cùng bên phải của màn hình Instrument (Thiết bị), cấp quyền
truy cập màn hình Sequence number (Số thứ tự) để có thể nhập số thứ tự tiếp theo được sử dụng.
Số thứ tự đầu tiên có thể nhập phải chứa các số từ 0 đến 2147483647.
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Truy cập menu Bảo trì
1

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến).

2

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì).

Các tùy chọn bảo trì:
• Reflectance Check (Kiểm tra hệ số phản xạ): Cho phép người vận hành chạy Kiểm tra hiệu
chuẩn hệ số phản xạ. Xem Tiến hành CalChek hệ số phản xạ trong CHƯƠNG 11, Bảo đảm
chất lượng.
• Chemistry Service (Bảo trì hệ thống sinh hóa): Tùy chọn này chỉ dành cho Kỹ thuật viên bảo
dưỡng.
• Auto Strip Counter Override (Tự động đặt lại bộ đếm que thử): Chức năng này sẽ đặt lại số
lượng que thử xét nghiệm có trong Thùng chứa que thử đã sử dụng.
• Backup (Sao lưu): Dữ liệu cấu hình thiết bị, kết quả và Kiểm soát chất lượng được chuyển
sang CD.
• Restore (Khôi phục): Cho phép người vận hành cấp quản lý khôi phục cấu hình thiết bị và
kết quả từ một bản sao lưu.
• System Info (Thông tin hệ thống): Mô tả phiên bản của phần mềm hiện được tải lên thiết bị.
• Tallies (Số liệu kiểm kê): Cho phép người vận hành chọn một phạm vi dữ liệu để xem số liệu
kiểm kê. Phạm vi dữ liệu mặc định là cả tháng trước. Cung cấp dữ liệu kiểu bản ghi về các
xét nghiệm đã thực hiện.
• Errors (Lỗi): Nhật ký lỗi sinh hóa mà người vận hành có thể truy cập.
• Shutdown (Tắt máy): Sau khi chuyển sang ngoại tuyến, cho phép người vận hành tắt hệ
thống.
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• Shutdown (Tắt máy): Chức năng này sẽ tắt phần mềm và thiết bị sau khi chuyển sang ngoại
tuyến.
• Restart (Khởi động lại): Chức năng này sẽ tắt máy và chỉ khởi động lại phần mềm giao diện
người dùng.
• Defragment (Chống phân mảnh): Chức năng này sẽ tối ưu hóa hiệu suất của ổ đĩa.
• Check Disk (Kiểm tra ổ đĩa): Chức năng này quét ổ đĩa; đồng thời liệt kê và sửa các lỗi phát
hiện được trên ổ đĩa.

Tự động đặt lại bộ đếm que thử
Chọn nút Auto Strip Counter Override (Tự động đặt lại bộ đếm que thử) để đặt lại bộ đếm của phần
mềm đếm số lượng que thử xét nghiệm đã thải bỏ, để tránh làm tràn thùng rác. Khi số lượng đạt tới
300, một thông báo sẽ hiển thị cho biết: The chemistry strip waste bin is full; empty the chemistry strip
waste bin (Thùng chứa que thử sinh hóa bỏ đi đã đầy. Hãy đổ thùng chứa que thử sinh hóa đã sử
dụng).

Sao lưu
Bạn nên Sao lưu hệ thống sau lần Thiết lập đầu tiên, khi thay đổi cài đặt và/hoặc khi nâng cấp phần
mềm. Vì hệ thống có cấu hình độc lập, nên chỉ có thể thực hiện sao lưu cho phương tiện lưu trữ
trống bên ngoài có dung lượng tối thiểu là 2 Gb.

1
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Nếu hệ thống đang ở trạng thái trực tuyến, hãy chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Phải
chuyển hệ thống sang trạng thái ngoại tuyến để thực hiện sao lưu.
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2

Chọn Backup (Sao lưu). Hệ thống sẽ hướng dẫn bạn cách lắp phương tiện trống.

3

Kết nối USB hoặc phương tiện lưu trữ bên ngoài còn trống với thiết bị.
Hộp thoại Backup (Sao lưu) hiển thị tiến trình sao lưu.

4

Khi sao lưu xong, hãy chọn OK (OK) để đóng hộp thoại.

Sao lưu với Windows 10
Bạn nên Sao lưu hệ thống sau lần Thiết lập đầu tiên, khi thay đổi cài đặt và/hoặc khi nâng cấp phần
mềm. Chỉ có thể thực hiện sao lưu sang đĩa CD-R.

1
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Đăng nhập.

2

Phải chuyển hệ thống sang trạng thái ngoại tuyến để thực hiện sao lưu. Nếu hệ thống đang ở
trạng thái trực tuyến, hãy chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến).

3

Xác nhận chuyển sang ngoại tuyến (nếu được nhắc).
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4

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì) > Backup (Sao lưu).

5

Cho đĩa CD-R trắng vào theo yêu cầu của hệ thống.
GHI CHÚ Ổ CD-R của máy tính PC7 không mở rộng ra để cho đĩa vào. Cho ngay đĩa vào ổ CD-R đang mở.

6

Chọn OK (OK). Hộp thoại Backup (Sao lưu) hiển thị tiến trình sao lưu.
Khi sao lưu xong, hệ thống sẽ hiển thị: The backup completed successfully. (Hoàn tất thành công
quá trình sao lưu.)
Đĩa CD sẽ bị đẩy ra.

7

Lấy đĩa CD-R khỏi ổ. Bảo quản đĩa CD-R sao lưu ở nơi an toàn.

8

Chọn OK (OK) để đóng hộp thoại. Màn hình Maintenance (Bảo trì) xuất hiện. Chọn OK (OK).
GHI CHÚ Giao diện người dùng sẽ cho biết rằng có thể sử dụng USB để sao lưu. Chỉ sử dụng CD-R để
sao lưu. Không nhấn nút nguồn

trên PC trong bất kỳ bước nào của quá trình sao lưu hệ thống.

Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích của Giới hạn sinh hóa giữa các cài đặt hiện
tại, mặc định, chính và dự phòng trong quy trình cài đặt, thiết lập hoặc sao lưu và khôi phục, thông
báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện:
Different chemistry borders were detected between the current, default(s), primary and backup settings
for the iChemVELOCITY instrument. APUI will be terminated. Please contact Beckman Coulter service
center for assistance. (Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa khác nhau giữa các cài đặt hiện tại, mặc
định, chính và dự phòng dành cho thiết bị iChemVELOCITY. APUI sẽ bị dừng. Vui lòng liên hệ trung
tâm dịch vụ của Beckman Coulter để được hỗ trợ.)
Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích giữa phương tiện và cài đặt hiện tại, chính
và dự phòng trong quy trình sao lưu và khôi phục, thông báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện:
Different chemistry borders were detected between the current, primary and backup settings in the
inserted backup media. Please try with a different backup media (CD, DVD, etc.). (Đã phát hiện các giới
hạn sinh hóa khác nhau giữa các cài đặt hiện tại, chính và dự phòng trong phương tiện sao lưu được
đưa vào. Vui lòng thử dùng phương tiện sao lưu khác (CD, DVD, v.v.).)
Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích giữa phương tiện và cài đặt hiện tại, chính
và dự phòng trong quy trình sao lưu và khôi phục, thông báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện:
Incompatible chemistry borders were detected between settings for the iChemVELOCITY instrument and
the settings in the inserted backup media. Please try with a different backup media (CD, DVD, etc.).
(Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa không tương thích giữa các cài đặt dành cho thiết bị
iChemVELOCITY và cài đặt trong phương tiện sao lưu được đưa vào. Vui lòng thử dùng phương tiện
sao lưu khác (CD, DVD, v.v.)).
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Quy trình khôi phục
THẬN TRỌNG
Thao tác khôi phục dữ liệu sẽ ghi đè dữ liệu và cài đặt hiện tại. Chỉ người vận hành
cấp quản lý mới có thể thực hiện quy trình này.

1

Nếu hệ thống đang ở trạng thái trực tuyến, hãy chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến).
Phải chuyển hệ thống sang trạng thái ngoại tuyến để thực hiện sao lưu.

2

Lắp phương tiện có dữ liệu cần khôi phục.

3

Chọn Restore (Khôi phục).
Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại Restore (Khôi phục). Thông tin sau đây sẽ hiển thị:
• Ngày và thời gian sao lưu
• Các tùy chọn khôi phục

PN 300-4449FH
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4

Chọn tùy chọn khôi phục, sau đó chọn OK (OK). Hộp thoại Restore Options Confirmation
(Xác nhận tùy chọn khôi phục) sẽ hiển thị.
GHI CHÚ Mục đích sử dụng chức năng Khôi phục phổ biến nhất là để tải Cài đặt. Vì mục đích này,

hãy chọn Restore instrument configuration only (Chỉ khôi phục cấu hình thiết bị). Nếu Restore
everything (Khôi phục mọi thứ) hoặc Restore instrument data only (Chỉ khôi phục dữ liệu thiết bị)
được chọn, lưu ý rằng kết quả được khôi phục sẽ không chứa hình ảnh. Bất kỳ mẫu xét nghiệm nào
được chạy trong khoảng thời gian thực hiện sao lưu và khôi phục sẽ bị xóa.

5

Chọn OK (OK) để tiếp tục quy trình.
Hộp thoại Restoring (Đang khôi phục) hiển thị tiến trình khôi phục.

6

Khi hoàn tất thành công quy trình này, hãy chọn OK (OK) để khởi động lại hệ thống.

Quy trình khôi phục với Windows 10
THẬN TRỌNG
Thao tác khôi phục dữ liệu sẽ ghi đè dữ liệu và cài đặt hiện tại. Chỉ người vận hành
cấp quản lý mới có thể thực hiện quy trình này.

1

Phải chuyển hệ thống sang trạng thái ngoại tuyến để thực hiện quy trình khôi phục. Nếu hệ
thống đang ở trạng thái trực tuyến, hãy chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến).

2

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì) > Restore (Khôi phục). Cho đĩa
CD chứa dữ liệu cần khôi phục vào. Chọn OK (OK).
GHI CHÚ Ổ CD-R của máy tính PC7 không mở rộng ra để cho đĩa vào. Cho ngay đĩa vào ổ CD-R đang mở.

3

Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại Restore (Khôi phục) (sau một vài phút). Thông tin sau đây sẽ hiển
thị:
• Ngày và thời gian sao lưu
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• Các tùy chọn khôi phục (Restore everything (Khôi phục mọi thứ), Restore instrument data
only (Chỉ khôi phục dữ liệu thiết bị) hoặc Restore instrument configuration only (Chỉ khôi
phục cấu hình thiết bị))

4

Chọn tùy chọn khôi phục, sau đó chọn OK (OK). Hộp thoại Confirm Options for Restore (Xác
nhận tùy chọn khôi phục) sẽ hiển thị.
GHI CHÚ Mục đích sử dụng chức năng Khôi phục phổ biến nhất là để tải Cài đặt. Vì mục đích này, hãy

chọn Restore instrument configuration only (Chỉ khôi phục cấu hình thiết bị). Nếu chọn Restore
everything (Khôi phục mọi thứ) hoặc Restore instrument data only (Chỉ khôi phục dữ liệu thiết bị),
hãy nhớ rằng kết quả được khôi phục sẽ không chứa hình ảnh. Bất kỳ mẫu xét nghiệm nào được
chạy trong khoảng thời gian thực hiện sao lưu và khôi phục đều sẽ bị xóa.

5

Chọn OK (OK) để tiếp tục quy trình.
Hộp thoại Restoring (Khôi phục) xuất hiện, hiển thị tiến trình khôi phục và lời nhắc đưa đĩa CD-R
tiếp theo vào.

6

PN 300-4449FH

Khi hoàn tất thành công quy trình này, hãy chọn OK (OK) để khởi động lại hệ thống. Có thể mất
vài phút để hệ thống khởi động lại.
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Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích của Giới hạn sinh hóa giữa các cài đặt hiện
tại, mặc định, chính và dự phòng trong quy trình cài đặt, thiết lập hoặc sao lưu và khôi phục, thông
báo sau sẽ xuất hiện:
Different chemistry borders were detected between the current, default(s), primary and backup settings
for the iChemVELOCITY instrument. APUI will be terminated. Please contact Beckman Coulter service
center for assistance. (Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa khác nhau giữa các cài đặt hiện tại, mặc
định, chính và dự phòng dành cho thiết bị iChemVELOCITY. APUI sẽ bị dừng. Vui lòng liên hệ trung
tâm dịch vụ của Beckman Coulter để được hỗ trợ.)
Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích giữa phương tiện và cài đặt hiện tại, chính
và dự phòng trong quy trình sao lưu và khôi phục, thông báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện:
Different chemistry borders were detected between the current, primary and backup settings in the
inserted backup media. Please try with a different backup media (CD, DVD, etc.). (Đã phát hiện các giới
hạn sinh hóa khác nhau giữa các cài đặt hiện tại, chính và dự phòng trong phương tiện sao lưu được
đưa vào. Vui lòng thử dùng phương tiện sao lưu khác (CD, DVD, v.v.).)
Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích giữa phương tiện và cài đặt hiện tại, chính
và dự phòng trong quy trình sao lưu và khôi phục, thông báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện:
Incompatible chemistry borders were detected between settings for the iChemVELOCITY instrument and
the settings in the inserted backup media. Please try with a different backup media (CD, DVD, etc.).
(Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa không tương thích giữa các cài đặt dành cho thiết bị
iChemVELOCITY và cài đặt trong phương tiện sao lưu được đưa vào. Vui lòng thử dùng phương tiện
sao lưu khác (CD, DVD, v.v.)).

Thông tin hệ thống
Chức năng này liệt kê mã nhận dạng hệ thống, phiên bản phần mềm và số lượng mẫu xét nghiệm
đã đạt tới.

Số liệu kiểm kê
Tùy chọn này cho phép người vận hành nhận thông tin chi tiết về số lần xét nghiệm và kiểm chuẩn
đã chạy trên hệ thống thuộc Dòng iQ trong một khoảng thời gian cụ thể.
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1

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì).

2

Từ màn hình Maintenance (Bảo trì), chọn Tallies (Số liệu kiểm kê).

PN 300-4449FH

Khắc phục sự cố
Truy cập menu Bảo trì

3

Nhập khoảng thời gian cụ thể, sau đó chọn OK (OK).
Màn hình sẽ hiển thị báo cáo giống như sau:

Lỗi
Chức năng này hiển thị một bản ghi lỗi của hệ thống sinh hóa.

Tắt máy
Khi cần phải khởi động lại thiết bị, hãy tắt thiết bị theo trình tự như sau:

PN 300-4449FH
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1

Chọn Instrument (Thiết bị) ở trên cùng bên phải của màn hình chính.

2

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến).

3

Chọn Maintenance (Bảo trì) ở cuối màn hình Instrument (Thiết bị).

4

Chọn Shutdown (Tắt máy). Hệ thống sẽ nhắc: Do you want to shut down the instrument? (Bạn có
muốn tắt thiết bị không?)

5

Chọn Yes (Có). Các cửa sổ sẽ đóng lại.

6

TẮT hệ thống iChemVELOCITY bằng cách nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) ở bên trái hệ thống.
GHI CHÚ Khởi động lại Bộ phận sinh hóa ngay khi có thể. Không để thiết bị nguội, nếu không các số đo
sẽ bị ảnh hưởng.

Nút Khởi động lại
Nút này được dùng để tắt máy và chỉ khởi động lại phần mềm giao diện người dùng, mà không ảnh
hưởng đến hệ thống. Cần phải sử dụng chức năng này sau khi sửa đổi cài đặt phần mềm, khi cài đặt
giao tiếp hoặc thông báo lỗi yêu cầu khởi động lại thiết bị.

1
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Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì).
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2

Từ màn hình Maintenance (Bảo trì), chọn Restart (Khởi động lại).

Nút Chống phân mảnh
Có thể sử dụng chức năng này khi máy tính chạy chậm. Có thể mất vài phút đến vài giờ để hoàn tất
quy trình chống phân mảnh tùy theo lượng dữ liệu trên ổ cứng.

1

Nếu hệ thống đang trực tuyến, từ màn hình Instrument (Thiết bị), hãy chọn Go Off line (Chuyển
sang ngoại tuyến). Bạn phải chuyển hệ thống sang trạng thái ngoại tuyến để thực hiện quy trình
chống phân mảnh.
GHI CHÚ Trước khi chạy chống phân mảnh, bạn nên chạy Kiểm tra ổ đĩa. Xem Kiểm tra ổ đĩa.

2
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Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì).
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3

Từ màn hình Maintenance (Bảo trì), chọn Defragment (Chống phân mảnh). Màn hình Disk
Defragmenter (Trình chống phân mảnh ổ đĩa) sẽ hiển thị.

Nút chống phân mảnh với Windows 10
Chức năng này sẽ tối ưu hóa hiệu suất của ổ đĩa. Có thể mất vài phút đến vài giờ để hoàn tất quy
trình chống phân mảnh tùy theo lượng dữ liệu trên ổ cứng.

1

Nếu hệ thống đang trực tuyến, từ màn hình Instrument (Thiết bị), hãy chọn Go Off line (Chuyển
sang ngoại tuyến). Bạn phải chuyển hệ thống sang trạng thái ngoại tuyến để thực hiện quy trình
chống phân mảnh.
GHI CHÚ Trước khi chạy chống phân mảnh, bạn nên chạy Kiểm tra ổ đĩa. Xem Kiểm tra ổ đĩa với
Windows 10.
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2

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì).

3

Từ màn hình Maintenance (Bảo trì), chọn Defragment (Chống phân mảnh). Nhiều ổ đĩa sẽ xuất
hiện.

4

Hãy đánh dấu ổ đĩa và chọn Optimize (Tối ưu).
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5

Lặp lại cho mỗi ổ đĩa.

6

Không thực hiện Chống phân mảnh nếu ổ đĩa hiển thị 0% phân mảnh hoặc dưới 50% phân
mảnh, trừ khi phản hồi thao tác của máy tính có vẻ chậm.

Kiểm tra ổ đĩa
Có thể khắc phục một số sự cố máy tính và cải thiện hiệu suất của máy tính bằng cách đảm bảo rằng
ổ đĩa cứng không có lỗi.
Tùy theo dung lượng của ổ đĩa cứng, quy trình này có thể mất vài phút.
GHI CHÚ Chức năng Check Disk (Kiểm tra ổ đĩa) sẽ chỉ khởi động khi đã khởi động lại máy tính.

1

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến).

2

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì).

3

Từ màn hình Maintenance (Bảo trì), chọn Check Disk (Kiểm tra ổ đĩa). Màn hình sau đây sẽ hiển
thị.

4

Nhấn Y (Có), sau đó nhấn Enter trên bàn phím để bật chức năng Kiểm tra ổ đĩa.
Để hủy chức năng Kiểm tra ổ đĩa, hãy nhấn N (không), sau đó nhấn Enter trên bàn phím.

PN 300-4449FH
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Kiểm tra ổ đĩa với Windows 10
Chức năng này quét ổ đĩa, sau đó liệt kê và sửa các lỗi phát hiện được trên ổ đĩa.
Tùy theo dung lượng của ổ đĩa cứng, quy trình này có thể mất vài phút.
GHI CHÚ Chức năng Check Disk (Kiểm tra ổ đĩa) sẽ chỉ khởi động khi đã khởi động lại máy tính.
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1

Truy cập Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến).

2

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì).

3

Từ màn hình Maintenance (Bảo trì), chọn Check Disk (Kiểm tra ổ đĩa).

4

Màn hình hiển thị, “Would you like to schedule this volume to be checked the next time the
system restarts? (Y/N).” (Bạn có muốn lên lịch kiểm tra dung lượng này trong lần tới khi hệ
thống khởi động lại không? (Có/Không).) Nhấn Y (Có), sau đó nhấn Enter trên bàn phím để bật
chức năng Check Disk (Kiểm tra ổ đĩa). Nhấn N (Không), sau đó nhấn Enter trên bàn phím để
hủy.

5

Đăng nhập lại vào hệ thống.

6

Chuyển sang Off line (Ngoại tuyến).

7

Chọn Maintenance (Bảo trì).
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8

Chọn Restart (Khởi động lại) > Yes (Có) > OK (OK).

Thông báo cảnh báo
Cảnh báo 17
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Thiết bị sắp có quá nhiều kết quả chưa xuất trong
bộ nhớ.

Hãy xử lý các mẫu xét nghiệm trên Work List (Danh
sách công việc) để giải phóng một số dung lượng bộ
nhớ.

Cảnh báo 18
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Thiết bị có quá nhiều kết quả chưa xuất trong bộ
nhớ.

Cần khắc phục tình trạng này để thiết bị có thể chạy
các mẫu xét nghiệm khác.
Hãy xử lý các mẫu xét nghiệm trên Danh sách công
việc để giải phóng một số dung lượng bộ nhớ.

Cảnh báo 19
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Hệ thống không thể giao tiếp với LIS. Có thể do
những nguyên nhân sau:

Kết nối lại cáp LIS.

Cáp LIS đã bị ngắt kết nối.

Kiểm tra với Người quản lý LIS để xem LIS sẽ được
bật lại vào khi nào.

LIS không hoạt động.

Yêu cầu Người quản lý LIS tăng công suất của LIS.

LIS quá bận nên không thể phản hồi (quá tải).

Cảnh báo 21
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Đã xảy ra ít nhất một trong các tình huống sau:

Khởi động lại hệ thống.

Một cài đặt nào đó đã thay đổi và yêu cầu khởi động
lại hệ thống để thay đổi đó có tác dụng.
Hệ thống sinh hóa hoặc kính hiển vi đã gặp lỗi.
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10-15

10

Khắc phục sự cố
Thông báo cảnh báo

Cảnh báo 36
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Hệ thống sinh hóa đã gặp lỗi.

Cần khắc phục tình trạng này để thiết bị có thể chạy
các mẫu xét nghiệm khác.
Khởi động lại thiết bị.
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy tắt nguồn và liên hệ với
nhà phân phối.

Cảnh báo 37
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Hệ thống sinh hóa không vượt qua được một hoặc
nhiều lần kiểm chuẩn trong gói kiểm soát chất
lượng (IRISpec CA, IRISpec CB và IRISpec CC).

Cần khắc phục tình trạng này để thiết bị có thể chạy
các mẫu xét nghiệm khác.
Chạy một khay chứa chất kiểm chuẩn sinh hóa
khác (kiểm tra nhãn khay chứa!) với các ống CA, CB
và CC. Đảm bảo đặt từng ống vào đúng vị trí và
không bỏ qua bất kỳ ống nào. Đảm bảo sử dụng
chất kiểm chuẩn Iris chính hãng. Đảm bảo các chất
kiểm chuẩn bạn sử dụng chưa hết hạn.
Vị trí 8: IRISpec CA
Vị trí 9: IRISpec CB
Vị trí 10: IRISpec CC
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử làm lại với các ống
đựng chất kiểm chuẩn khác.
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy chạy Reflectance
Check (Kiểm tra hệ số phản xạ) để đảm bảo thiết bị
đọc được hiệu chỉnh đúng cách.
Nếu thiết bị đọc không được hiệu chuẩn đúng cách,
hãy liên hệ với nhà phân phối.
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi thực hiện các bước
nêu trên, vui lòng gọi cho đại diện hỗ trợ kỹ thuật để
được hỗ trợ thêm.

Cảnh báo 40
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Nguyên nhân

Cách khắc phục

Kiểm tra hiệu chuẩn hệ số phản xạ không đạt.

Làm lại kiểm tra hiệu chuẩn hệ số phản xạ. Nếu vẫn
không đạt, vui lòng gọi cho đại diện hỗ trợ kỹ thuật
để được hỗ trợ thêm.
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Cảnh báo 41
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Kiểm tra hiệu chuẩn trọng lượng riêng/màu/độ
trong suốt không đạt.

Lặp lại kiểm tra hiệu chuẩn trọng lượng
riêng/màu/độ trong suốt. Nếu vẫn không đạt, vui
lòng gọi cho đại diện hỗ trợ kỹ thuật để được hỗ trợ
thêm.

Cảnh báo 42
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Dung dịch rửa của hệ thống sinh hóa sắp hết. Dung
dịch này sẽ tiêu hao trong quá trình chạy bình
thường của hệ thống.

Hãy thay dung dịch rửa.

Cảnh báo 43
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Hệ thống sinh hóa hết que thử xét nghiệm. Que thử
xét nghiệm sẽ được sử dụng hết trong quá trình
chạy bình thường của hệ thống. Hoặc que thử có
thể bị kẹt trong bộ phận cung cấp que thử.

Nếu bộ phận nạp que thử đã trống, hãy thêm que
thử mới. Hoặc kiểm tra hiện tượng kẹt trên bộ phận
cung cấp que thử. Xem Kẹt bộ phận cung cấp que
thử. Đổ thùng chứa que thử sinh hóa đã sử dụng.

Cảnh báo 45
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Có thể thùng chứa que thử sinh hóa đã sử dụng đã
đầy.

Hãy đổ thùng chứa que thử sinh hóa đã sử dụng.

Cảnh báo 46 đến 69
Xem Thông báo cảnh báo.
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Kẹt que thử xét nghiệm
Kẹt bộ phận cung cấp que thử
Nếu xảy ra kẹt trước khi que thử xét nghiệm được truyền từ Bộ phận cung cấp que thử sang Bộ
phận truyền que thử, mọi que thử đã nhận mẫu bệnh phẩm TRƯỚC KHI xảy ra kẹt sẽ được xử lý và
kết quả sẽ được hiển thị và/hoặc xuất tùy theo cấu hình do người dùng xác định. Hệ thống sẽ hiển
thị thông báo Chemistry Strip empty or there may be a jam (Đã hết que thử sinh hóa hoặc có thể
xảy ra kẹt). Kết quả báo cáo sau cùng sẽ được hiển thị, cho biết số khay chứa và vị trí ống.
GHI CHÚ Tháo và thay chất hút ẩm cũng như que thử khi tiếp cận SPM.
Nguyên nhân

Giải pháp

1. Chọn OK (OK) để đóng màn hình thông báo lỗi.
2. Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Go Off line
(Chuyển sang ngoại tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ
Que thử vẫn ở bên trong băng chuyền đơn
chuyển thành Off line (Ngoại tuyến).
(xem hình dưới) hoặc chưa được lấy hết ra từ
bộ phận cung cấp que thử.
3. Nhấn nút ON (Bật) ở mặt trước của thiết bị để tắt
nguồn.
4. Mở cửa trước của thiết bị.
5. Dùng Thiết bị hãm pipet an toàn, đặt pipet vào vị trí an
toàn.
6. Tiếp cận Bộ phận cung cấp que thử. Xem Tiếp cận Bộ
phận cung cấp que thử.
7. Tìm vị trí kẹt que thử.
8. Dùng nhíp, nhẹ nhàng gắp que thử bị kẹt ra.
9. Thải bỏ mọi que thử còn lại.
10. Lắp lại Bộ phận cung cấp que thử vào vị trí. Xem Tiếp
cận Bộ phận cung cấp que thử.
11. Mở khóa Thiết bị hãm pipet an toàn.
12. Đặt pipet lên bồn rửa.
13. Đóng cửa trước của thiết bị.
14. Lấy chất hút ẩm cũ ra và thay chất hút ẩm mới.
15. Nạp lại khay chứa.
16. Bật nguồn.
17. Chuyển thiết bị về trạng thái trực tuyến.
18. Chọn Start (Khởi động) để chạy lại.
19. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gọi cho bộ phận Dịch vụ
kỹ thuật.
Que thử xét nghiệm không được truyền tới
Bộ phận truyền que thử.
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Kẹt bộ phận truyền que thử
Nếu sự cố kẹt xảy ra trên Bộ phận truyền que thử, hệ thống sẽ ngừng chạy và hiển thị thông báo Lỗi
sinh hóa. Kết quả báo cáo sau cùng sẽ được hiển thị, cho biết số khay chứa và vị trí ống.
Nguyên nhân

Giải pháp

Que thử xét nghiệm chưa thẳng hàng 1. Chọn OK (OK) để đóng màn hình thông báo lỗi.
trên Bộ phận truyền que thử hoặc đã sử 2. Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Go Off line (Chuyển
dụng loại que thử không đúng.
sang ngoại tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành Off
line (Ngoại tuyến).
3. Nhấn nút ON (Bật) ở mặt trước của thiết bị để tắt nguồn.
4. Mở cửa trước của thiết bị.
5. Dùng Thiết bị hãm pipet an toàn, đặt pipet vào vị trí an toàn.
6. Tiếp cận Bộ phận truyền que thử. Xem Tiếp cận Bộ phận
truyền que thử.
7. Tìm vị trí kẹt que thử.
8. Dùng nhíp nhẹ nhàng gắp (các) que thử bị kẹt ra.
9. Lắp lại Bộ phận truyền que thử vào vị trí. Xem Tiếp cận Bộ
phận truyền que thử.
10. Mở khóa Thiết bị hãm pipet an toàn.
11. Đặt pipet lên bồn rửa.
12. Đóng cửa trước của thiết bị.
13. Nạp lại khay chứa.
14. Đóng thùng chứa chất thải.
15. Bật nguồn.
16. Chuyển thiết bị về trạng thái trực tuyến.
17. Chọn Start (Khởi động) để chạy lại.
18. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gọi cho bộ phận Dịch vụ kỹ
thuật.

Kẹt khay chứa
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Nguyên nhân

Giải pháp

Nếu khay chứa không vào vị trí lấy mẫu, hãy
kiểm tra đáy và mặt trước của khay chứa để
đảm bảo rằng không có vật gì dính vào gây ra
kẹt, ví dụ như nhãn mã vạch hoặc màng
parafilm.

1. Gỡ bỏ mọi thành phần gây kẹt.
2. Dùng nước ấm và miếng gạc thấm cồn hoặc chất
tẩy rửa dịu nhẹ rửa sạch khay chứa.
3. Nạp lại khay chứa và chạy lại.
4. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy chạy lại bằng khay
chứa khác.
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Chuyển từ hệ thống sinh hóa chính sang hệ thống dự phòng
Nếu hệ thống chính không hoạt động, hãy thực hiện các bước sau để chuyển sang hệ thống sinh hóa
dự phòng.
Hình 10.1 Hộp khởi động iChemBOOST

Hộp khởi động iChemBOOST cho phép người vận hành bật hệ thống sinh hóa dự phòng.
GHI CHÚ Người vận hành có đặc quyền kỹ thuật có thể chuyển từ hệ thống sinh hóa chính sang hệ thống
dự phòng nếu các cài đặt hệ thống chính và dự phòng đã được người quản lý lưu.
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1

Trên hộp khởi động iChemBOOST, xoay núm ở phía trước sang vị trí B.

2

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Chọn Yes (Có).

3

Chọn Settings (Cài đặt) ở cuối màn hình Instrument (Thiết bị). Màn hình Settings (Cài đặt) sẽ
hiển thị.
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4

Từ màn hình Settings (Cài đặt), chọn System Configuration (Cấu hình hệ thống). Màn hình
System Configuration (Cấu hình hệ thống) sẽ hiển thị.

5

Từ màn hình System Configuration (Cấu hình hệ thống), chọn hệ thống dự phòng (ví dụ: Hệ
thống sinh hóa khác), sau đó chọn Install Settings (Thiết lập các cài đặt). Màn hình Select
Chemistry Settings (Chọn cài đặt sinh hóa) sẽ hiển thị.

6

Sử dụng mũi tên kéo xuống để chọn hệ thống sinh hóa dự phòng và các cài đặt.

7

Chọn OK (OK) để chọn cài đặt sinh hóa và quay về màn hình System Configuration (Cấu hình hệ
thống).
Nếu hệ thống phát hiện tình trạng không tương thích của Giới hạn sinh hóa giữa các cài đặt
hiện tại, mặc định, chính và dự phòng trong quy trình cài đặt, thiết lập hoặc sao lưu và khôi
phục, thông báo cảnh báo sau sẽ xuất hiện:
Different chemistry borders were detected between the current, default(s), primary and backup
settings for the iChemVELOCITY instrument. APUI will be terminated. Please contact Beckman
Coulter service center for assistance. (Đã phát hiện các giới hạn sinh hóa khác nhau giữa các cài
đặt hiện tại, mặc định, chính và dự phòng dành cho thiết bị iChemVELOCITY. APUI sẽ bị dừng.
Vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ của Beckman Coulter để được hỗ trợ.)

8
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Từ màn hình System Configuration (Cấu hình hệ thống), chọn Save as primary (Lưu làm hệ
thống chính), sau đó chọn OK (OK) để lưu thay đổi.
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9

Từ màn hình Settings (Cài đặt), chọn OK (OK) để quay về màn hình Instrument (Thiết bị).

10 Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì).
11

Từ màn hình Maintenance (Bảo trì), chọn Restart (Khởi động lại).

12 Khi phần mềm khởi động lại, đảm bảo thiết bị dự phòng đang BẬT và sẵn sàng sử dụng.

Chuyển từ hệ thống sinh hóa dự phòng sang hệ thống chính
Để đưa hệ thống chính về trạng thái trực tuyến, hãy thực hiện các bước sau để chuyển sang hệ
thống sinh hóa chính.
GHI CHÚ Người vận hành có đặc quyền kỹ thuật có thể chuyển từ hệ thống sinh hóa dự phòng sang hệ
thống chính nếu người quản lý đã lưu cài đặt chính và dự phòng.
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1

Trên hộp khởi động iChemBOOST, xoay núm ở mặt trước sang vị trí A.

2

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Chọn Yes (Có).

3

Chọn Settings (Cài đặt) ở cuối màn hình Instrument (Thiết bị). Màn hình Settings (Cài đặt) sẽ
hiển thị.
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4

Từ màn hình Settings (Cài đặt), chọn System Configuration (Cấu hình hệ thống). Màn hình
System Configuration (Cấu hình hệ thống) sẽ hiển thị.

5

Từ màn hình System Configuration (Cấu hình hệ thống), chọn hệ thống chính (ví dụ: Hệ thống
sinh hóa hoàn toàn tự động Iris), sau đó chọn Install Settings (Thiết lập các cài đặt). Màn hình
Select Chemistry Settings (Chọn cài đặt sinh hóa) sẽ hiển thị.

6

Sử dụng mũi tên kéo xuống để chọn hệ thống sinh hóa chính và các cài đặt.

7

Chọn OK (OK) để chọn cài đặt sinh hóa và quay về màn hình System Configuration (Cấu hình hệ
thống).

8

Từ màn hình System Configuration (Cấu hình hệ thống), chọn Save as primary (Lưu làm hệ
thống chính), sau đó chọn OK (OK) để lưu thay đổi.

9

Từ màn hình Settings (Cài đặt), chọn OK (OK) để quay về màn hình Instrument (Thiết bị).

10 Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Maintenance (Bảo trì).
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11

Từ màn hình Maintenance (Bảo trì), chọn Shutdown (Tắt máy). Cần phải thực hiện bước này để
khôi phục liên lạc giữa Hệ thống sinh hóa hoàn toàn tự động Iris và hệ thống kính hiển vi.

12 Khởi động Bộ phận máy tính.
13 Khởi động máy phân tích sinh hóa bằng cách nhấn công tắc ON (BẬT) ở mặt sau của Bộ phận
sinh hóa.

14 Khi màn hình Instrument (Thiết bị) hiển thị trên màn hình, hãy bật Bộ phận kính hiển vi bằng
cách nhấn công tắc nguồn ở mặt trước của Bộ phận kính hiển vi. Đèn của nút này sẽ chuyển
thành màu lục.

15 Trên hệ thống sinh hóa hoàn toàn tự động, hãy BẬT nguồn bằng cách nhấn công tắc nguồn Dự
phòng ở mặt trước của thiết bị. Đèn của nút này sẽ chuyển thành màu lục.

Nếu Trạm nạp liệu/dỡ liệu tùy chọn được lắp kèm, thì trạm này không được chứa mẫu trong
khi bật nguồn.

16 Nếu các Trạm nạp liệu/dỡ liệu tùy chọn được lắp vào, hãy BẬT nguồn bằng cách nhấn vào công
tắc nguồn ở phía sau Trạm nạp liệu/dỡ liệu.

17 Khi phần mềm khởi động lại, đảm bảo tuân thủ thời gian khởi động thiết bị chính trước khi sử
dụng.

Tiếp cận các thành phần bên trong
Tiếp cận Bộ phận cung cấp que thử
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1

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Trạng thái hệ
thống sẽ chuyển thành Off line (Ngoại tuyến).

2

Nhấn nút ON (Bật) ở mặt trước của thiết bị để tắt nguồn.

3

Mở cửa trước, cửa bên phải và cửa thùng chứa chất thải.
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4

Dùng Thiết bị hãm pipet an toàn, đặt pipet vào vị trí an toàn.

5

Nới lỏng vít có tai hồng giữ chặt tấm chắn thiết bị đọc mã vạch rồi nghiêng tấm chắn sang bên
phải tới vị trí nằm ngang.

6

Tháo hai vít có tai hồng bắt chặt tấm chắn tóe vào khung chính. Tháo tấm chắn tóe và đặt sang
một bên cùng các vít.

7

Kéo núm màu lam để nhả bộ phận cung cấp que thử rồi nghiêng bộ phận cung cấp que thử sang
bên phải.
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8

Tháo hai vít màu trắng để tiếp cận bên trong Bộ phận cung cấp que thử.

9

Lấy hết các que thử hoặc chất hút ẩm bên trong SPM ra (cần phải thay que thử mới và chất hút
ẩm mới sau khi lắp lại).

10

Sau khi lau sạch bên trong thiết bị cung cấp que thử hoặc tháo hết que thử bị kẹt, hãy đóng bộ
phận nạp que thử và lắp lại các vít cho vừa khít. Không siết vít quá chặt.

11

Kéo núm màu lam để nhả bộ phận cung cấp que thử rồi nghiêng bộ phận đó về bên trái. Khi
cửa trước đóng lại, bộ phận cung cấp que thử sẽ được giữ nguyên trong vị trí.
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12

Đóng các cửa bên.

13

Lắp lại tấm chắn tóe bằng cách trượt tấm chắn đó sao cho hai vấu trượt vào hai khe ở đáy tấm
chắn tóe. Lắp lại các vít có tai hồng, chỉ dùng tay để vặn chặt.

THẬN TRỌNG
Đảm bảo rằng hai vấu trượt vào bên trong hai lỗ ở đáy tấm chắn tóe. Nếu các vấu
không nằm bên trong lỗ, khay chứa có thể bị kẹt.
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14

Nâng tấm chắn thiết bị đọc mã vạch lên và lắp bằng vít có tai hồng.

15

Mở khóa Thiết bị hãm pipet an toàn và đặt pipet lên trên bồn rửa.

16

Đóng cửa trước.
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17

BẬT nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.

18

Chọn Go On line (Chuyển sang trực tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành On line (Trực
tuyến).

Tiếp cận Bộ phận truyền que thử
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1

Từ màn hình Instrument (Thiết bị), chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Trạng thái hệ
thống sẽ chuyển thành Off line (Ngoại tuyến).

2

Nhấn nút ON (Bật) ở mặt trước của thiết bị để tắt nguồn.

3

Mở các cửa trước và cửa bên.

4

Dùng Thiết bị hãm pipet an toàn, đặt pipet vào vị trí an toàn.

5

Nới lỏng vít có tai hồng giữ chặt tấm chắn thiết bị đọc mã vạch rồi nghiêng tấm chắn sang bên
phải tới vị trí nằm ngang.
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6

Tháo hai vít có tai hồng bắt chặt tấm chắn tóe vào khung chính. Tháo tấm chắn tóe và đặt sang
một bên cùng các vít.

7

Nghiêng bồn rửa sang bên trái cho đến khi bồn ở vị trí nằm ngang. Thao tác này sẽ nâng Bộ phận
cung cấp que thử lên.

8

Kéo lẫy màu lam giữ cần điều khiển bộ phận vận chuyển que thử ra rồi đẩy xuống, sau đó trượt
lẫy này xuống dưới tấm đáy.
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9

Dùng cần điều khiển, nhẹ nhàng kéo bộ phận truyền que thử ra khỏi vị trí.

10 Khi hoàn tất công việc bảo trì và gỡ kẹt, hãy đặt lại bộ phận truyền que thử vào bên trong thiết
bị, đẩy bộ phận vào hết cỡ.

11

10-30

Kéo lẫy màu lam và di chuyển lẫy lên trên vào vị trí để giữ cần điều khiển ở đúng vị trí.
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12 Nâng bồn rửa về vị trí thẳng đứng.

13 Đặt pipet lên bồn rửa và mở khóa Thiết bị an toàn pipet.
14 Đóng các cửa bên.
15 Lắp lại tấm chắn tóe bằng cách trượt tấm chắn đó sao cho hai vấu trượt vào hai khe ở đáy tấm
chắn tóe. Lắp lại các vít có tai hồng, chỉ dùng tay để vặn chặt.

THẬN TRỌNG
Đảm bảo rằng hai vấu trượt vào bên trong hai lỗ ở đáy tấm chắn tóe. Nếu các vấu
không nằm bên trong lỗ, khay chứa có thể bị kẹt.
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10

Khắc phục sự cố
Tiếp cận các thành phần bên trong

16 Nâng tấm chắn thiết bị đọc mã vạch lên và lắp bằng vít có tai hồng.

17 Đóng cửa trước.
18 BẬT nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.
19 Chọn Go On line (Chuyển sang trực tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành On line (Trực
tuyến).
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Khắc phục sự cố
Nhật ký bảo trì

Nhật ký bảo trì
Hình 10.2 Nhật ký bảo trì
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10

Khắc phục sự cố
Nhật ký bảo trì
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CHƯƠNG 11

Bảo đảm chất lượng
Vật liệu xác minh hiệu chuẩn
Que thử xét nghiệm CalChek hệ số phản xạ
Hình 11.1 Que thử xét nghiệm CalChek hệ số phản xạ

Năm (5) que thử CalChek có các giá trị hiệu chuẩn cố định không có dữ liệu dành riêng cho lô.

THẬN TRỌNG
Que thử CalChek và dung dịch CalChek CHỈ ĐỂ DÙNG MỘT LẦN. Sử dụng lại que thử
CalChek sẽ khiến cho quy trình CalChek hệ số phản xạ không đạt.

Thuốc thử CalChek
Hình 11.2 Thuốc thử CalChek

Dung dịch CalChek trọng lượng riêng
Ba (3) dung dịch CalChek trọng lượng riêng có màu vàng rơm và các giá trị trọng lượng riêng bằng
1,002, 1,03 và 1,06.
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Bảo đảm chất lượng
Tần suất thực hiện CalChek

Dung dịch CalChek màu
Bốn (4) chất kiểm chuẩn màu bao gồm không màu, vàng rơm, vàng và hổ phách. Tất cả các chất kiểm
chuẩn màu đều không đục.

Dung dịch CalChek độ trong suốt
Ba (3) chất kiểm chuẩn độ trong suốt đều có màu vàng rơm, với các giá trị độ trong suốt như sau:
hơi mờ, mờ và đục.

Bảo quản và sử dụng
Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm để biết thêm thông tin về cách bảo quản và sử dụng sản
phẩm.

Tần suất thực hiện CalChek
Cần phải tiến hành CalChek hàng quý trên hệ thống iChemVELOCITY. Nếu di chuyển thiết bị,
cần phải tiến hành CalChek để đảm bảo rằng thiết bị được hiệu chuẩn đúng cách.

Chạy CalChek
Tiến hành CalChek hệ số phản xạ
Hệ số phản xạ là giá trị đo độ chiếu sáng của đèn LED được phản chiếu từ các vùng thuốc thử sinh
hóa.
Ở chế độ này, thiết bị hướng dẫn người vận hành lấy tất cả que thử xét nghiệm sinh hóa ra khỏi
Khoang cung cấp que thử và đặt toàn bộ năm Que thử CalChek vào Khoang cung cấp que thử. Các
que thử CalChek tự động được nạp vào vị trí trong Bộ phận đọc que thử và bước định lượng được
bỏ qua. Các giá trị của hệ số phản xạ được so sánh với phạm vi chấp nhận và nếu các giá trị này nằm
trong phạm vi đó, CalChek được xác minh và được coi là chấp nhận được.
GHI CHÚ Vì các que thử xét nghiệm vẫn còn bên trong khoang chứa que thử xét nghiệm phải được thải bỏ,
bạn nên tiến hành CalChek hệ số phản xạ khi khoang này trống.

1

11-2

Chọn Instrument (Thiết bị) ở trên cùng bên phải của màn hình chính.

PN 300-4449FH

Bảo đảm chất lượng
Chạy CalChek

2
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Chọn Maintenance (Bảo trì) ở cuối màn hình Instrument (Thiết bị). Màn hình Maintenance
(Bảo trì) sẽ hiển thị.

11-3

11

Bảo đảm chất lượng
Chạy CalChek

3

Chọn Reflectance Check (Kiểm tra hệ số phản xạ). Hệ thống sẽ hiển thị một chuỗi sáu màn hình.
Làm theo hướng dẫn trên các màn hình đó.
GHI CHÚ Bạn có thể dừng quy trình CalChek bằng cách chọn Cancel (Hủy) khi nút này có trên màn hình
kiểm tra hiệu chuẩn.
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Bảo đảm chất lượng
Chạy CalChek
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4

Nếu cần, hãy mở bộ phận cung cấp que thử xét nghiệm. Lấy ra và thải bỏ toàn bộ que thử
xét nghiệm sinh hóa có trong khoang chứa. Xem Tiếp cận Bộ phận cung cấp que thử trong
CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố.

5

Kéo Bộ nạp que thử ra khỏi hệ thống. Nạp que thử CalChek vào Bộ nạp que thử, rồi đẩy Bộ nạp
que thử vào bên trong hệ thống. Xoay Bộ nạp que thử 180 độ để truyền que thử sang Bộ phận
cung cấp que thử.
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11

Bảo đảm chất lượng
Chạy CalChek

6

11-6

Đảm bảo rằng mã số lô và ngày hết hạn từ thùng chứa que thử CalChek khớp với dữ liệu từ màn
hình. Hãy sửa đổi nếu cần.
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Bảo đảm chất lượng
Chạy CalChek

PN 300-4449FH

7

Nạp lại Que thử xét nghiệm iChem Velocity. Xem Nạp que thử sinh hóa nước tiểu trong
CHƯƠNG 5, Phân tích mẫu.

8

Chọn Finish (Kết thúc) để quay về màn hình Chemistry strip lot information (Thông tin lô que
thử sinh hóa). Kiểm tra thông tin liên quan đến que thử xét nghiệm đã nạp, sửa đổi nếu cần.
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Bảo đảm chất lượng
Chạy CalChek

Có thể xem xét kết quả CalChek hệ số phản xạ trong màn hình Quality Review (Kiểm tra chất
lượng). Xem Kiểm tra kết quả kiểm soát chất lượng trong CHƯƠNG 4, Kiểm soát chất lượng.

CalChek trọng lượng riêng, màu và độ trong suốt
Bảng 11.1 CalChek trọng lượng riêng, màu và độ trong suốt

11-8

Số vị trí

Thành phần

Giá trị

Mã vạch

1

Dung dịch CalChek trọng lượng riêng

1,002 +/- 0,003

Có

2

Dung dịch CalChek trọng lượng riêng

1,03 +/- 0,005

Không

3

Dung dịch CalChek trọng lượng riêng

1,06 +/- 0,005

Không

4

Dung dịch CalChek màu

Không màu

Có

5

Dung dịch CalChek màu

Vàng rơm

Không

6

Dung dịch CalChek màu

Vàng bình thường

Không

7

Dung dịch CalChek màu

Hổ phách bình
thường

Không

8

Dung dịch CalChek độ trong suốt

Hơi mờ

Có

9

Dung dịch CalChek độ trong suốt

Mờ

Không

10

Dung dịch CalChek độ trong suốt

Đục

Không
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Bảo đảm chất lượng
CalChek không đạt

Tiến hành CalChek trọng lượng riêng, màu và độ trong suốt

1

Lấy các ống dung dịch CalChek khi cần theo Bảng 11.1, CalChek trọng lượng riêng, màu và độ
trong suốt.

2

Đảo nhẹ các ống một hoặc hai lần để trộn dung dịch.

3

Tháo nắp ra khỏi từng ống, rồi đặt các ống lên Khay chứa hiệu chuẩn theo Bảng 11.1, CalChek
trọng lượng riêng, màu và độ trong suốt đồng thời đảm bảo rằng các nhãn mã vạch được đặt ở
đúng vị trí.

4

Nạp Khay chứa hiệu chuẩn vào phần bên phải của máy lấy mẫu dành cho hệ thống
iChemVELOCITY.
Khay chứa sẽ được xử lý và tất cả tính toán được thực hiện tự động. Có thể tái sử dụng dung
dịch thuốc thử CalChek trong vòng tám (8) giờ.
Khi CalChek thành công, ngày/thời gian của lần CalChek trọng lượng riêng/màu/độ trong suốt
mới sẽ được hiển thị trên màn hình tóm tắt về ca làm việc.
Có thể kiểm tra trạng thái CalChek trọng lượng riêng/màu/độ trong suốt (Đạt/Không đạt)
trong màn hình QC Review (Kiểm tra kiểm soát chất lượng).
Các giá trị đo được sẽ được so sánh với phạm vi chấp nhận được lưu trữ trên hệ thống. Nếu tất
cả các giá trị nằm trong phạm vi thích hợp, CalChek sẽ được xác minh và được chấp nhận.

CalChek không đạt
CalChek hệ số phản xạ không đạt
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1

Chạy lại bằng số lô tương tự.

2

Chạy lại bằng số lô mới.

3

Nếu CalChek vẫn không đạt, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ kỹ thuật hoặc nhà phân phối.
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Bảo đảm chất lượng
CalChek không đạt

CalChek trọng lượng riêng/màu/độ trong suốt không đạt

11-10

1

Chạy lại CalChek bằng các dung dịch trong ống đó.

2

Chạy lại bằng số lô mới.

3

Nếu CalChek vẫn không đạt, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ kỹ thuật hoặc nhà phân phối.
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CHƯƠNG 12

Quy trình làm sạch
Bảo trì
Biện pháp phòng ngừa
CẢNH BÁO
Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa thông dụng. Thải bỏ các vật liệu bị nhiễm bẩn
theo quy định hiện hành.

Bảo trì hàng ngày
Bảng 12.1 Bảo trì hàng ngày
Hạng mục

Khoảng thời gian đề xuất

Đổ và làm sạch thùng chứa chất thải

Hàng ngày hoặc sau mỗi 300 que thử

Thải bỏ nước thải

Hàng ngày

Làm sạch Bộ phận vận chuyển mẫu

Hàng ngày

Làm sạch Khay nạp liệu/dỡ liệu tùy chọn

Hàng ngày

Làm sạch bề mặt thiết bị

Hàng ngày

Bảo trì định kỳ
Bảng 12.2 Bảo trì định kỳ
Hạng mục

Khoảng thời gian đề xuất

Làm sạch Bộ phận cung cấp que thử

Làm sạch hàng tuần. Khuyến nghị:
≤200 mẫu mỗi ngày – Làm sạch 1 lần mỗi tuần.
>200–500 mẫu mỗi ngày – Làm sạch 2 lần mỗi tuần.
>500 mẫu mỗi ngày – Làm sạch hàng ngày.

Làm sạch Bộ phận đo màu/độ trong suốt

Hàng tuần

Làm sạch bồn rửa

Hàng tháng

Làm sạch Hệ thống truyền que thử

Làm sạch hàng tháng. Khuyến nghị:
≤200 mẫu mỗi ngày – Làm sạch 1 lần mỗi tháng.
>200 mẫu mỗi ngày – Làm sạch 2 lần mỗi tháng.
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Quy trình làm sạch
Bảo trì hàng ngày

Bảo trì theo nhu cầu
Bảng 12.3 Bảo trì theo nhu cầu
Hạng mục

Khoảng thời gian đề xuất

Làm sạch Bộ dò ống mẫu

Theo nhu cầu

Làm sạch cửa sổ của thiết bị đọc mã vạch

Theo nhu cầu

Làm sạch Cảm biến quang trên Bộ phận vận chuyển mẫu

Theo nhu cầu

Xả đường ống dẫn chất thải

Theo nhu cầu

Bảo trì hàng ngày
CẢNH BÁO
Đeo găng tay bảo hộ để tránh tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh. Thải bỏ các vật liệu
bị nhiễm bẩn theo quy định hiện hành.

Đổ và làm sạch thùng chứa chất thải
Dụng cụ cần chuẩn bị: Cồn hoặc chất tẩy rửa dịu nhẹ, khăn giấy và găng tay bảo hộ
Đổ thùng chứa chất thải sau khi chứa 300 que thử.

12-2

1

Mở cửa thùng chứa chất thải.

2

Lấy thùng chứa chất thải ra và thải bỏ que thử xét nghiệm đã sử dụng theo quy định tại địa
phương.
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Quy trình làm sạch
Bảo trì hàng ngày

3

Lau sạch thùng chứa chất thải bằng cồn (hoặc chất tẩy rửa dịu nhẹ).

4

Xả kỹ bằng nước máy.

5

Lau khô thùng chứa chất thải.

6

Lắp lại thùng chứa chất thải và đẩy hết cỡ thùng để que thử không bị rơi ra ngoài thùng chứa.

7

Đóng cửa thùng chứa chất thải.

8

(TÙY CHỌN) Từ màn hình Maintenance (Bảo trì), chọn Auto Strip Counter Override (Tự động đặt
lại bộ đếm que thử).

9

(TÙY CHỌN) Chọn OK (OK) khi hệ thống hiển thị: Auto Strip override complete (Quá trình Tự động
đặt lại số lượng que thử đã hoàn tất).
GHI CHÚ Chức năng này đặt lại số lượng que thử xét nghiệm có trong thùng chứa chất thải.

Thải bỏ nước thải
CẢNH BÁO
Xử lý vứt bỏ phế phẩm, sản phẩm chưa được sử dụng và gói sản phẩm nhiễm bẩn
theo quy định pháp lý hiện hành. Nếu không chắc chắn về các yêu cầu pháp lý hiện
hành, hãy liên hệ với chính quyền địa phương để biết thông tin.
Không cần phải thực hiện quy trình này nếu thiết bị được nối với ống xả.
Dụng cụ cần chuẩn bị: Chất tẩy rửa dịu nhẹ và găng tay bảo hộ
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1

Tháo nắp bình nước thải và ống dẫn khỏi bình nước thải.

2

Thải bỏ nước thải.

3

Lau sạch bình nước thải bằng chất tẩy rửa dịu nhẹ và nước, rồi xả bằng nước máy.
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12

Quy trình làm sạch
Bảo trì hàng ngày

4

Lắp ống dẫn thải vào bình nước thải và vặn chặt nắp.

Làm sạch Bộ phận vận chuyển mẫu
Dụng cụ cần chuẩn bị: Chất làm sạch hệ thống Iris được pha loãng theo tỷ lệ 1:10, khăn giấy không
xơ và găng tay bảo hộ

1

Làm ẩm khăn giấy bằng Chất làm sạch hệ thống Iris được pha loãng theo tỷ lệ 1:10 và lau sạch
Bộ phận vận chuyển mẫu để loại bỏ mọi chất cặn. Kiểm tra bên dưới dây đai và puli.

2

Lau sạch một lần nữa bằng nước cất.

3

Lau khô.

Làm sạch Khay nạp liệu/dỡ liệu tùy chọn
Dụng cụ cần chuẩn bị: Chất làm sạch hệ thống Iris được pha loãng theo tỷ lệ 1:10, khăn giấy không
xơ và găng tay bảo hộ

1

Làm ẩm khăn giấy bằng dung dịch Chất làm sạch hệ thống Iris được pha loãng theo tỷ lệ 1:10 và
lau sạch Trạm nạp liệu/dỡ liệu để loại bỏ mọi chất cặn. Kiểm tra bên dưới dây đai và puli.

2

Lau sạch một lần nữa bằng nước cất.

3

Lau khô.

Làm sạch bề mặt thiết bị
Dụng cụ cần chuẩn bị: Chất làm sạch hệ thống Iris được pha loãng theo tỷ lệ 1:10, khăn giấy không
xơ và găng tay bảo hộ

1

12-4

Làm ẩm khăn giấy bằng Chất làm sạch hệ thống Iris được pha loãng theo tỷ lệ 1:10 và lau sạch
thiết bị để loại bỏ mọi chất cặn.
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Quy trình làm sạch
Bảo trì hàng tuần

2

Lau sạch một lần nữa bằng nước cất.

3

Lau khô.

Bảo trì hàng tuần
Làm sạch Bộ phận cung cấp que thử
GHI CHÚ
•

Phải thực hiện quy trình này dựa trên công suất. Làm sạch hàng tuần. Khuyến nghị:
—

≤200 mẫu mỗi ngày – Làm sạch 1 lần mỗi tuần.

—

>200–500 mẫu mỗi ngày – Làm sạch 2 lần mỗi tuần.

—

>500 mẫu mỗi ngày – Làm sạch hàng ngày.

•

Lấy chất hút ẩm cũ ra và thay chất hút ẩm mới khi mở SPM.

•

Lấy hết que thử còn lại bên trong SPM ra và thay bằng que thử mới sau khi làm sạch SPM.

CẢNH BÁO
Đeo găng tay bảo hộ để tránh tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh. Thải bỏ các vật liệu
bị nhiễm bẩn theo quy định hiện hành.
Dụng cụ cần chuẩn bị: Khăn giấy không xơ, chổi quét khô, găng tay bảo hộ và thiết bị bảo vệ mắt
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Quy trình làm sạch
Bảo trì hàng tuần
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1

Đảm bảo Hệ thống đang ở chế độ Chờ như chỉ báo ở trên cùng bên trái màn hình thiết bị.

2

Chọn Instrument (Thiết bị) ở trên cùng bên phải của màn hình chính.

3

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành Off line (Ngoại
tuyến).

4

TẮT nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.
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5

Mở các cửa trước và cửa bên phải của hệ thống để tiếp cận Bộ phận cung cấp que thử.

6

Khi cửa trước mở ra, hãy tìm các thành phần sau:
• Thiết bị hãm pipet an toàn
• Nhãn ở mặt trước của Bộ phận đọc que thử
• Nhãn trên cần điều khiển màu lam giữ Hệ thống truyền que thử (SCS)

b

c
d

PN 300-4449FH

Số

Mô tả

1

Thiết bị hãm pipet an toàn
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Số

Mô tả

2

Nhãn nhắc nhở Park (Hãm) trên Bộ phận đọc que thử

3

Nhãn nhắc nhở Stop (Dừng) trên Cần điều khiển màu
lam cho SCS

7

Trước khi thực hiện bất kỳ công việc bảo trì nào bên trong máy phân tích iChemVELOCITY,
phải đặt pipet vào vị trí an toàn bằng Thiết bị hãm pipet an toàn.

8

Đặt pipet vào vị trí an toàn bằng Thiết bị hãm pipet an toàn:
a. Nâng cụm giá đỡ pipet:

b. Đẩy Thiết bị khóa pipet màu lam sang phải:

12-8
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Bảo trì hàng tuần

c. Hạ giá đỡ cho đến khi thiết bị màu lam móc vào:

Thiết bị hãm pipet an toàn phải nằm vào vị trí hãm.
Hãm:

9

Nhả hãm:

Để tiếp cận Bộ phận cung cấp que thử, hãy xem Tiếp cận Bộ phận cung cấp que thử trong
CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố.

10 Lấy ra và thải bỏ toàn bộ que thử xét nghiệm sinh hóa có trong SPM.
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11

Xoay Núm của bộ chiết ngược chiều kim đồng hồ tới hết hành trình để mở Bộ chiết. Sử dụng
Chổi khô và quét sang một bên để loại bỏ bụi khỏi bên trong Khe của bộ chiết.

c

B
Số

Mô tả

1

Núm của bộ chiết

2

Khe của bộ chiết

12

Dùng tay xoay thanh cân bằng màu đen sang bên trái về phía bộ chiết.

B

c

12-10

Số

Mô tả

1

Bộ chiết

2

Thanh
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Bảo trì hàng tuần

THẬN TRỌNG
Chỉ dùng khăn giấy không xơ. Sử dụng khăn giấy ẩm bên trong Bộ phận cung cấp
que thử sẽ ảnh hưởng tới kết quả của que thử xét nghiệm.

13 Dùng khăn giấy khô không xơ lau theo chiều từ trên xuống dưới để thu gom và loại bỏ bụi khỏi
Đĩa phía trước và Đĩa phía sau. Thay khăn giấy không xơ mỗi lần thu gom bụi.

B

c

d
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Số

Mô tả

1

Bề mặt tròn

2

Đĩa phía sau

3

Đĩa phía trước

12-11
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14 Dùng chổi khô, sạch để thu gom và loại bỏ bụi trong các Rãnh được chỉ định. Đồng thời, thu gom
và loại bỏ bụi ở nơi Thanh gạt nối với Đĩa phía sau và Đĩa phía trước. Thay khăn giấy không xơ
mỗi lần thu gom bụi.

B

c

d
Số

Mô tả

1

Thân tròn

2

Các rãnh

3

Thanh gạt

15 Dùng khăn giấy khô không xơ để thu gom và loại bỏ bụi khỏi Bề mặt tròn màu xanh lam theo
chiều từ trên xuống dưới. Thay khăn giấy không xơ mỗi lần thu gom bụi.

B

12-12

Số

Mô tả

1

Thanh gạt
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16 Vừa giữ Núm của bộ phận nạp ở vị trí thuận chiều kim đồng hồ vừa dùng chổi khô, sạch quét
theo chiều từ trên xuống dưới để loại bỏ bụi khỏi cả bốn Chân của bộ phận nạp.

B

c
Số

Mô tả

1

Núm của bộ phận nạp

2

Chân của bộ phận nạp

17 Làm sạch Cầu nâng, Rãnh của cầu nâng và Bộ phận lật:
• Ở bên ngoài SPM, dùng vải không xơ và tăm bông đã thấm nước máy ấm, lau kỹ Cầu nâng,
Rãnh của cầu nâng và Bộ phận lật.
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QUAN TRỌNG Chỉ sử dụng nước máy ấm ở bước làm sạch này và KHÔNG được sử dụng bên trong SPM.
Cầu nâng, Rãnh của cầu nâng và Bộ phận lật là các bộ phận bên ngoài SPM như được minh họa bên
dưới.

B

b

c

d
Số

Mô tả

1

Cầu nâng

2

Rãnh của cầu nâng

3

Bộ phận lật

18 Đặt lại SPM vào vị trí thẳng đứng sau khi làm sạch cầu nâng SPM và đóng nắp của SPM.
THẬN TRỌNG
Sử dụng Chất làm sạch Iris hoặc khăn/khăn giấy ẩm bên trong Bộ phận cung cấp
que thử sẽ ảnh hưởng tới kết quả của que thử xét nghiệm.

12-14

PN 300-4449FH

Quy trình làm sạch
Bảo trì hàng tuần

19 Tháo ra và kéo dài bộ nạp que thử. Dùng khăn giấy khô không xơ thu gom và loại bỏ hết bụi ở
bên trong và bên ngoài bộ nạp que thử. Thay khăn lau khô không xơ mỗi lần thu gom bụi.

20 Lắp lại bộ nạp que thử vào thiết bị, rồi xoay bộ nạp về vị trí khóa.
21 Đặt pipet vào vị trí UNLOCK (Mở khóa) bằng Thiết bị hãm pipet an toàn.
22 Đặt pipet lên bồn rửa trước khi bật thiết bị.

B

c
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Số

Mô tả

1

Lưu ý rằng phần đáy của Thiết bị hãm pipet an toàn ở vị trí hướng ra ngoài. Điều này nghĩa
là thiết bị đang ở trạng thái đã nhả hãm hoặc đã mở khóa.

2

Lưu ý rằng pipet đã được di chuyển bằng tay trực tiếp lên bồn rửa. Cần phải thực hiện việc
này trước khi khởi động thiết bị.

23 Để đóng và thay Bộ phận cung cấp que thử, hãy xem Tiếp cận Bộ phận cung cấp que thử trong
CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố.

24 Thay chất hút ẩm. Xem Quy trình nạp que thử trong CHƯƠNG 5, Phân tích mẫu.
25 Đóng các cửa trước và cửa bên.
26 BẬT nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.
27 Chọn Go On line (Chuyển sang trực tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành On line (Trực
tuyến).
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Làm sạch Bộ phận đo màu/độ trong suốt
Dụng cụ cần chuẩn bị: Chất làm sạch Iris, 20 ống nghiệm, nước đã khử ion và khay chứa pha loãng
màu cam.

1

Đảm bảo hệ thống đang ở chế độ Chờ như chỉ báo ở trên cùng bên trái màn hình thiết bị.

2

Đảm bảo hệ thống đang trực tuyến.
GHI CHÚ Quy trình này sẽ sử dụng 20 que thử sinh hóa nước tiểu iChemVELOCITY. Bỏ qua các giá trị
chất phân tích trong quy trình làm sạch này.

PN 300-4449FH

3

Đặt 10 ống không có nhãn mã vạch vào khay chứa pha loãng màu cam.

4

Rót 3 mL Chất làm sạch Iris vào các vị trí ống 1 và 2.

5

Rót 3 mL nước đã khử ion vào các ống ở vị trí 3 đến 10.

6

Đặt khay chứa pha loãng màu cam lên máy lấy mẫu của iChemVELOCITY. Thiết bị sẽ xử lý từng
ống.

7

Lấy khay chứa pha loãng màu cam ra.

12-17
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8

Thải bỏ các ống.

9

Đặt 10 ống không có nhãn mã vạch vào khay chứa pha loãng màu cam.

10 Rót 3 mL nước đã khử ion vào từng ống.
11

Đặt khay chứa pha loãng màu cam lên máy lấy mẫu của iChemVELOCITY. Thiết bị sẽ xử lý từng
ống.

12 Lấy khay chứa ra sau khi thiết bị xử lý xong tất cả các ống.
13 Chạy kiểm chuẩn hàng ngày.

Bảo trì hàng tháng
CẢNH BÁO
Đeo găng tay bảo hộ để tránh tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh. Thải bỏ các vật liệu
bị nhiễm bẩn theo quy định hiện hành.

12-18
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Làm sạch bồn rửa
Dụng cụ cần chuẩn bị: Nước đã khử ion, tăm bông và găng tay bảo hộ

PN 300-4449FH

1

Đảm bảo hệ thống đang ở chế độ Chờ như chỉ báo ở trên cùng bên trái màn hình thiết bị.

2

Chọn Instrument (Thiết bị) ở trên cùng bên phải của màn hình chính.

3

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành Off line (Ngoại
tuyến).

4

TẮT nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.

5

Mở cửa trước.

6

Đặt pipet vào vị trí an toàn bằng Thiết bị hãm pipet an toàn. Xem hướng dẫn trong Làm sạch Bộ
phận cung cấp que thử.

7

Đẩy cụm kim hút ra khỏi bể dung dịch của bồn rửa.

8

Tiếp cận bể dung dịch của bồn rửa.
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9

Dùng tăm bông đã thấm nước khử ion lau bỏ cặn muối có trên bồn rửa.

THẬN TRỌNG
Không cho tăm bông vào trong ống rửa. Mẩu bông có thể làm tắc các đầu nối ống.

10 Đặt pipet vào vị trí UNLOCK (Mở khóa) bằng Thiết bị hãm pipet an toàn. Xem hướng dẫn trong
Làm sạch Bộ phận cung cấp que thử.

11

Đóng cửa trước.

12 BẬT nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.
13 Chọn Go On line (Chuyển sang trực tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành On line (Trực
tuyến).

Làm sạch Hệ thống truyền que thử
Làm sạch hệ thống truyền que thử là một quy trình bảo trì cần thiết để giữ cho hệ thống hoạt động
tối ưu. Cần phải thực hiện quy trình này hàng tháng dựa trên công suất của thiết bị:
GHI CHÚ Làm sạch hàng tháng. Khuyến nghị:
•

≤ 200 mẫu mỗi ngày – Làm sạch 1 lần mỗi tháng.

•

> 200 mẫu mỗi ngày – Làm sạch 2 lần mỗi tháng.

CẢNH BÁO
Đeo găng tay bảo hộ để tránh tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh. Thải bỏ các vật liệu
bị nhiễm bẩn theo quy định hiện hành.
12-20
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1

Đảm bảo hệ thống đang ở chế độ Chờ như chỉ báo ở trên cùng bên trái màn hình thiết bị.

2

Chọn Instrument (Thiết bị) ở trên cùng bên phải của màn hình chính.

3

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành Off line (Ngoại
tuyến).

4

TẮT nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.

5

Dùng Thiết bị hãm pipet an toàn, đặt pipet vào vị trí an toàn.

6

Để tiếp cận Bộ phận truyền que thử, hãy xem Tiếp cận Bộ phận truyền que thử trong
CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố.

7

Kéo lẫy màu lam bắt chặt Bộ phận truyền que thử ra và đẩy xuống.
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8

Kéo cần điều khiển để đưa Hệ thống truyền que thử ra khỏi vị trí.

9

Đặt Hệ thống truyền que thử lên chậu rửa. Nhẹ nhàng làm sạch Hệ thống truyền que thử bằng
chổi mềm trong nước xà phòng ấm. Không cọ hoặc chà xát những chấm màu trắng trên các mối
nối của SCS.

10 Xả sạch dưới nước máy ấm trong khi vặn núm để xoay các mối nối.

11

Lắc bỏ hết nước thừa. Lau khô hoàn toàn Hệ thống truyền que thử.
Có thể sử dụng máy sấy khí mát cầm tay. Nếu sử dụng máy sấy cầm tay, không sấy quá nóng các
mối nối của SCS.
GHI CHÚ KHÔNG DÙNG KHÍ NÓNG.

12 Lắp lại Hệ thống truyền que thử. Xem Tiếp cận Bộ phận truyền que thử trong CHƯƠNG 10, Khắc
phục sự cố.

13 Đảm bảo Bộ phận cung cấp que thử đã trở về vị trí ban đầu.
14 Đặt pipet vào vị trí UNLOCK (Mở khóa) bằng Thiết bị hãm pipet an toàn. Xem Tiếp cận Bộ phận
truyền que thử trong CHƯƠNG 10, Khắc phục sự cố để biết hướng dẫn.
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15 Đóng cửa trước và cửa bên.
16 Lắp lại các vít có tai hồng, chỉ dùng tay để vặn chặt.
17 Lắp lại tấm chắn tóe bằng cách trượt tấm chắn đó sao cho hai vấu trượt vào hai khe ở đáy tấm
chắn tóe.

18 Nâng tấm chắn thiết bị đọc mã vạch lên và lắp bằng vít có tai hồng.
19 BẬT nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.
20 Chọn Go On line (Chuyển sang trực tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành On line (Trực
tuyến).

Bảo trì theo nhu cầu
CẢNH BÁO
Đeo găng tay bảo hộ để tránh tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh. Thải bỏ các vật liệu
bị nhiễm bẩn theo quy định hiện hành.

Làm sạch Bộ dò ống mẫu
Dụng cụ cần chuẩn bị: Nước đã khử ion, tăm bông và găng tay bảo hộ
Chỉ nên thực hiện việc này nếu bộ dò bỏ qua các ống.
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1

Đảm bảo thiết bị đang ở chế độ Chờ như chỉ báo ở trên cùng bên trái màn hình thiết bị.

2

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành Off line (Ngoại
tuyến).

3

Tìm cửa sổ bộ dò ống ở phía trước bộ dò ống.
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4

Dùng tăm bông được làm ẩm bằng nước đã khử ion để lau bộ dò ống mẫu. Lau khô bằng tăm
bông sạch.

5

Chọn Go On line (Chuyển sang trực tuyến).

12-25

12

Quy trình làm sạch
Bảo trì theo nhu cầu

Làm sạch cửa sổ của thiết bị đọc mã vạch
Dụng cụ cần chuẩn bị: Nước đã khử ion, khăn giấy không xơ và găng tay bảo hộ
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1

Đảm bảo hệ thống đang ở chế độ Chờ như chỉ báo ở trên cùng bên trái màn hình thiết bị.

2

Chọn Instrument (Thiết bị) ở trên cùng bên phải của màn hình chính.

3

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành Off line (Ngoại
tuyến).

4

TẮT nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.

5

Mở cửa trước.

6

Đặt Thiết bị hãm pipet an toàn vào vị trí an toàn. Xem hướng dẫn trong Làm sạch Bộ phận cung
cấp que thử.
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Quy trình làm sạch
Bảo trì theo nhu cầu

7

Tháo bộ dò ống/tấm chắn tóe để tiếp cận thiết bị đọc mã vạch.

8

Dùng khăn giấy được làm ẩm bằng nước đã khử ion để lau cửa sổ thiết bị đọc mã vạch. Lau khô
bằng khăn giấy sạch.

9

Lắp lại bộ dò ống/tấm chắn tóe.

10 Đặt Thiết bị hãm pipet an toàn vào vị trí UNLOCK (Mở khóa). Xem hướng dẫn trong Làm sạch
Bộ phận cung cấp que thử.

11

Đóng cửa trước.

12 BẬT nguồn bằng cách nhấn nút ON/OFF (Bật/Tắt) ở bên trái hệ thống sinh hóa.
13 Chọn Go On line (Chuyển sang trực tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành On line (Trực
tuyến).
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12

Quy trình làm sạch
Bảo trì theo nhu cầu

Làm sạch Cảm biến quang trên Bộ phận vận chuyển mẫu
Dụng cụ cần chuẩn bị: Nước đã khử ion, tăm bông và găng tay bảo hộ

12-28

1

Đảm bảo thiết bị đang ở chế độ Chờ như chỉ báo ở trên cùng bên trái màn hình thiết bị.

2

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Trạng thái hệ thống sẽ chuyển thành Off line (Ngoại
tuyến).
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Quy trình làm sạch
Bảo trì theo nhu cầu

3

Dùng tăm bông đã thấm nước khử ion lau sạch các cảm biến quang ở các góc phía sau bên trái
và góc phía trước ở giữa của máy lấy mẫu.

4

Lau khô bằng tăm bông sạch.

5

Chọn Go On line (Chuyển sang trực tuyến).

Thiết bị hãm pipet an toàn
• Đặt Pipet vào vị trí an toàn mỗi khi tiến hành bảo trì bên trong thiết bị.
• Khi bảo trì xong, đặt Pipet trở lại vào vị trí UNLOCK (Mở khóa).
• Hình sau cho thấy thiết bị đang ở vị trí bảo trì định kỳ. Lưu ý những điều sau:
— Thiết bị hãm pipet an toàn được kích hoạt bằng pipet ở vị trí hãm.
— Bộ phận cung cấp que thử (SPM) ở vị trí bảo trì.
— Bồn rửa được nghiêng hết cỡ sang vị trí bên trái hoặc dốc thẳng.
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12

Quy trình làm sạch
Bảo trì theo nhu cầu

Vị trí bảo trì:

Xả đường ống dẫn chất thải
CẢNH BÁO
Luôn phải đeo thiết bị bảo hộ cá nhân khi thực hiện quy trình làm sạch.
Thực hiện quy trình này để hỗ trợ khắc phục các lỗi kiểm chuẩn xảy ra liên tục.

12-30
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1

Khi thiết bị ở chế độ chờ (đèn màu lục ở phía trước thiết bị BẬT [1]), hãy TẮT nút ON/OFF
(Bật/Tắt) (2).

2

Mở cửa trước của thiết bị.

12-31

12

Quy trình làm sạch
Bảo trì theo nhu cầu

3

12-32

Giữ cho khối gá nâng lên hết mức và đẩy vào thiết bị hãm pipet an toàn.
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Bảo trì theo nhu cầu

4

PN 300-4449FH

Hạ khối gá xuống cho đến khi thiết bị hãm an toàn dừng lại và bắt vào giá CGM. Thiết bị hãm
pipet an toàn hiện được khóa vào vị trí.

Số

Mô tả

1

Thiết bị hãm pipet an toàn

2

Pipet

3

Bồn rửa
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12

Quy trình làm sạch
Bảo trì theo nhu cầu

5

Đẩy pipet ra khỏi khay thu nước thải ít nhất là nửa chừng về phía sau của thiết bị.

6

Rót Chất làm sạch Iris vào ống nghiệm được Beckman Coulter cho phép cho tới khi ống đầy một
nửa.

CẢNH BÁO
Không đổ tràn bồn rửa trong khi rót Chất làm sạch Iris. Chuẩn bị sẵn khăn giấy để
thấm mọi dịch bị tràn và rơi ra.

12-34
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Bảo trì theo nhu cầu

7

Từ từ rót các thành phần của ống nghiệm vào bồn rửa cho tới khi bồn rửa đầy và ngâm trong
2 đến 3 phút.
GHI CHÚ Nếu mức Chất làm sạch Iris trong bồn rửa sắp hết, hãy từ từ rót thêm Chất làm sạch Iris vào

bồn rửa cho tới khi đầy. Ngâm Chất làm sạch Iris trong 2 đến 3 phút khi mức dung dịch này ổn định.

8
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Tháo pipet ra khỏi vị trí hãm bằng cách nâng lên và đặt pipet lên trên vít bằng SRM.

Số

Mô tả

1

SRM

12-35

12

Quy trình làm sạch
Bảo trì theo nhu cầu

9

Đóng cửa này và BẬT nút ON/OFF (Bật/Tắt). Chất làm sạch Iris sẽ được xả sạch bằng quy trình
khởi chạy của thiết bị. Thiết bị sẽ quay về chế độ chờ (đèn màu lục ở phía trước thiết bị bật).
Để yên thiết bị trong sáu mươi giây sau khi đèn chế độ chờ bật để hoàn thành quy trình khởi
chạy.

10 TẮT nút ON/OFF (Bật/Tắt) và mở cửa trước của thiết bị.
11

Hãm pipet một lần nữa như mô tả trong bước 3.

12 Rót Chất pha loãng Iris hoặc nước khử ion vào ống nghiệm được Beckman Coulter cho phép cho
tới khi ống đầy một nửa.

CẢNH BÁO
Không đổ tràn bồn rửa trong khi rót Chất pha loãng Iris. Chuẩn bị sẵn khăn giấy
để thấm mọi dịch bị tràn và rơi ra.

13 Từ từ rót các thành phần của ống nghiệm vào bồn rửa cho tới khi bồn rửa đầy và ngâm trong
2 đến 3 phút.

GHI CHÚ Nếu mức Chất pha loãng Iris hoặc nước khử ion trong bồn rửa sắp hết, hãy từ từ rót thêm Chất
pha loãng Iris hoặc nước khử ion vào bồn rửa cho tới khi đầy. Ngâm Chất pha loãng Iris hoặc nước
khử ion trong 2 đến 3 phút khi mức dung dịch này ổn định.

12-36
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Bảo trì theo nhu cầu

14 Tháo pipet ra khỏi vị trí hãm bằng cách nâng lên và đặt pipet lên trên vít bằng SRM.

Số

Mô tả

1

SRM

15 Đóng cửa này và BẬT nút ON/OFF (Bật/Tắt). Chất pha loãng Iris sẽ được xả sạch bằng quy trình
khởi chạy của thiết bị. Thiết bị sẽ quay về chế độ chờ (đèn màu lục ở phía trước thiết bị bật).

Để yên thiết bị trong sáu mươi giây sau khi đèn chế độ chờ bật để hoàn thành quy trình khởi
chạy.

16 TẮT nút ON/OFF (Bật/Tắt) và mở cửa trước của thiết bị.
17 Hãm pipet một lần nữa như mô tả trong bước 3.
18 Rót Chất pha loãng Iris hoặc nước khử ion vào ống nghiệm được Beckman Coulter cho phép cho
tới khi ống đầy một nửa.

CẢNH BÁO
Không đổ tràn bồn rửa trong khi rót Chất pha loãng Iris. Chuẩn bị sẵn khăn giấy
để thấm mọi dịch bị tràn và rơi ra.
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12

Quy trình làm sạch
Bảo trì theo nhu cầu

19 Từ từ rót các thành phần của ống nghiệm vào bồn rửa cho tới khi bồn rửa đầy và ngâm trong
2 đến 3 phút.

GHI CHÚ Nếu mức Chất pha loãng Iris hoặc nước khử ion trong bồn rửa sắp hết, hãy từ từ rót thêm Chất
pha loãng Iris hoặc nước khử ion vào bồn rửa cho tới khi đầy. Ngâm Chất pha loãng Iris hoặc nước
khử ion trong 2 đến 3 phút khi mức dung dịch này ổn định.

20 Tháo pipet ra khỏi vị trí hãm bằng cách nâng lên và đặt pipet lên trên vít bằng SRM.

12-38

Số

Mô tả

1

SRM
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Bảo trì theo nhu cầu

21 Đóng cửa này và BẬT nút ON/OFF (Bật/Tắt). Chất pha loãng Iris sẽ được xả sạch bằng quy trình
khởi chạy của thiết bị. Thiết bị sẽ quay về chế độ chờ (đèn màu lục ở phía trước thiết bị bật).

22 Đảm bảo rằng các que thử trong SPM còn mới, như được xác định trong hướng dẫn dành cho

người vận hành (hướng dẫn sử dụng [IFU]) và chưa hết hạn. Nếu không, hãy nạp que thử mới.

23 Chuẩn bị khay chứa chất kiểm chuẩn kiểm soát chất lượng theo IFU của CA, CB và CC ở các vị
trí thứ 8, 9 và 10 tương ứng trên khay chứa.

24 Đặt khay chứa lên thiết bị để bắt đầu quy trình kiểm soát chất lượng sinh hóa. Khi hoàn tất quy

trình kiểm soát chất lượng, thiết bị sẽ quay về chế độ chờ (đèn màu lục ở phía trước thiết bị bật).

25 Đảm bảo mục Last Chem QC (Lần cuối kiểm soát chất lượng sinh hóa) trên màn hình được cập
nhật với ngày và thời gian mới.

26 Xác minh rằng quy trình kiểm soát chất lượng đã đạt trước khi tiếp tục xử lý mẫu bệnh phẩm.
GHI CHÚ Nếu kiểm soát chất lượng không đạt, hãy thực hiện rửa thêm một lần nữa. Xem các bước từ
9 đến 15. Chạy kiểm soát chất lượng và đảm bảo rằng quy trình này đã đạt. Nếu kiểm soát chất
lượng vẫn không đạt, hãy liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng trước khi tiếp tục xử lý mẫu
bệnh phẩm. Xem các bước từ 22 đến 24.
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Quy trình làm sạch
Bảo trì theo nhu cầu
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CHƯƠNG 13

Quy trình hiệu chỉnh/thay thế
Bổ sung vật tư tiêu hao
Bảng 13.1 Bổ sung vật tư tiêu hao
Hạng mục

Khoảng thời gian đề xuất

Thay Bình chứa dung dịch rửa và Màng lọc
dung dịch rửa

Bình chứa dung dịch rửa: Theo nhu cầu, ít nhất là hàng
quý
Màng lọc dung dịch rửa: Theo nhu cầu, với từng lọ dung
dịch rửa và ít nhất là hàng quý

Tiến hành CalChek hệ số phản xạ

Hàng quý. Xem Tiến hành CalChek hệ số phản xạ trong
CHƯƠNG 11, Bảo đảm chất lượng.

Tiến hành CalChek trọng lượng riêng, màu và Hàng quý. Xem Tiến hành CalChek trọng lượng riêng, màu
độ trong suốt
và độ trong suốt trong CHƯƠNG 11, Bảo đảm chất lượng.

Thay vật tư tiêu hao
Xem Vật tư tiêu hao trong CHƯƠNG 5, Phân tích mẫu để biết thêm thông tin.
GHI CHÚ Nếu cần thay vật tư tiêu hao, chẳng hạn như Que thử sinh hóa nước tiểu hoặc Dung dịch rửa,
có thể thay trong khi thiết bị đang chạy hoặc ở chế độ Standby (Chờ)

Thay Bình chứa dung dịch rửa và Màng lọc dung dịch rửa
Theo nhu cầu hoặc hàng quý

THẬN TRỌNG
Đeo găng tay mới khi thay màng lọc Dung dịch rửa. Chuẩn bị sẵn khăn giấy để
thấm dịch bị tràn và rơi ra.
Dung dịch rửa iChem đi kèm 4 màng lọc. Thay màng lọc dung dịch rửa cho từng lọ.
Dụng cụ cần chuẩn bị: Dung dịch rửa iChem , Màng lọc dung dịch rửa iChem, khăn giấy và găng tay
bảo hộ.
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Quy trình hiệu chỉnh/thay thế
Thay Bình chứa dung dịch rửa và Màng lọc dung dịch rửa

Khi thông báo Chemistry Wash level is low (Sắp hết dung dịch rửa sinh hóa) xuất hiện:

1

Đảm bảo hệ thống đang ở chế độ Chờ như chỉ báo ở trên cùng bên trái màn hình thiết bị.

2

Tháo nắp lọ dung dịch rửa cũ.

3

Nắm chặt phần ống bên trên màng lọc và kéo màng lọc thẳng ra ngoài để tháo màng lọc cũ.
GHI CHÚ Cần thay thế màng lọc ở cuối ống cho mỗi bình chứa.

13-2
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Thay Bình chứa dung dịch rửa và Màng lọc dung dịch rửa
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4

Lấy màng lọc mới ra khỏi bao bì và đẩy thẳng vào ống. Màng lọc chỉ đi vào ống theo một hướng
với tiết diện hẹp xuyên qua ống.

5

Lắp ống vào lọ dung dịch rửa và vặn chặt nắp.

6

Không trộn lẫn thành phần của các lọ.

7

Thải bỏ bình chứa cũ và màng lọc cũ.
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Quy trình hiệu chỉnh/thay thế
Thay Bình chứa dung dịch rửa và Màng lọc dung dịch rửa
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Hệ thống iWARE chuyên nghiệp
Quản lý dữ liệu
Chức năng Data Management (Quản lý dữ liệu) sử dụng các quy tắc lọc cụ thể do phòng xét nghiệm
thiết lập. Khi có kết quả sinh hóa và/hoặc kết quả soi kính hiển vi, các quy tắc lọc sẽ được áp dụng.
Có thể sử dụng bất kỳ kết quả nào khớp với một quy tắc để phát tín hiệu cho người vận hành xem
xét.
Chức năng Data Management (Quản lý dữ liệu) áp dụng các quy tắc cho từng mẫu ở cuối mỗi lần
chạy và thực hiện hành động phù hợp:
• Đặt cờ Validation (Xác nhận) và không cho phép tự động xuất kết quả
• Xuất dữ liệu bổ sung tới LIS
• Phát tín hiệu cho người vận hành trong Cửa sổ thông tin trong khi xem xét mẫu để kiểm tra lại
mẫu
• Sử dụng thẻ báo cáo cho các báo cáo dựa trên màn hình và máy in
Chức năng này cho phép bạn:
• Tạo, chỉnh sửa và lưu các câu lệnh logic để lọc kết quả dựa trên nhiều thông số Sinh hóa nước
tiểu, nhiều thông số Soi kính hiển vi và nhân khẩu bệnh nhân (giới tính, tuổi, vị trí).
• Áp dụng cho từng thông số, giá trị do người dùng xác định và dấu hợp lý.
• Tạo lại các câu lệnh logic đã nạp sẵn.
• Hiển thị kết quả trên màn hình và tạo các danh sách công việc có thể in dựa trên các câu lệnh
logic.
• Dễ dàng kích hoạt/tắt mọi câu lệnh logic đã lưu mà không xóa.
Chức năng Data Management (Quản lý dữ liệu) có ba thành phần:
• Trình tạo quy tắc
• Gắn thẻ kết quả/quy tắc
• Trình tạo báo cáo

Trình tạo quy tắc
Tính năng này được dùng để tạo quy tắc tùy chỉnh nhằm quản lý kết quả.
Chức năng Trình tạo quy tắc cho phép bạn:
• Tạo, chỉnh sửa và lưu các câu lệnh logic để lọc kết quả dựa trên nhiều thông số Sinh hóa nước
tiểu, nhiều thông số Soi kính hiển vi và nhân khẩu bệnh nhân (giới tính, tuổi, vị trí).
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Hệ thống iWARE chuyên nghiệp
Trình tạo quy tắc

• Áp dụng cho từng thông số, giá trị do người dùng xác định và dấu hợp lý.
• Tạo lại các câu lệnh logic đã nạp sẵn.
GHI CHÚ Chỉ người quản lý có thể sửa đổi cài đặt do người dùng xác định. Chỉ người quản lý có thể xem các
cài đặt.

14-2

1

Để truy cập menu Cài đặt, hãy chọn Instrument (Thiết bị) ở trên cùng bên phải của màn hình
chính.

2

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Cửa sổ xác nhận (kèm theo cảnh báo) sẽ hiển thị.

3

Chọn Yes (Có).
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4

Chọn Settings (Cài đặt) ở cuối màn hình Instrument (Thiết bị). Màn hình Settings (Cài đặt) sẽ
hiển thị.

5

Chọn Data Management (Quản lý dữ liệu).

6

Chọn OK (OK). Màn hình Building Custom Rules (Tạo quy tắc tùy chỉnh) sẽ hiển thị.

Màn hình Tạo quy tắc tùy chỉnh
Có thể xác định tối đa 64 quy tắc có đánh số và vô số quy tắc không đánh số bằng cách sử dụng màn
hình này. Có thể gắn thẻ các quy tắc có đánh số. Xem Tùy chọn gắn thẻ. Không thể gắn thẻ các quy
tắc không đánh số nhưng có thể tạo các quy tắc này để cung cấp thêm tiêu chí thực hiện một tìm
kiếm tùy chỉnh.

PN 300-4449FH
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Hình 14.1 Màn hình Tạo quy tắc tùy chỉnh

Quy tắc
Chọn nút này để hiển thị quy tắc đã chọn sau cùng, các điều kiện và các thẻ được liên kết với quy
tắc đó.

Nút Gắn thẻ
Chọn nút này để hiển thị màn hình Configuring Rules Tags (Định cấu hình thẻ quy tắc).

Nút SQL
Nút này chỉ dành cho nhân viên CNTT. Nút này cho phép lập trình viên xem bất kỳ quy tắc nào đã
được tạo bằng ngôn ngữ lập trình máy tính.

Nút Thêm điều kiện
Chọn nút này để thêm và chỉ định vị trí của một điều kiện lọc cho quy tắc đã chọn.

Nút Xóa điều kiện
Chọn nút này để chỉ định loạt điều kiện cần xóa khỏi quy tắc đã chọn.

Nút Làm cho tương thích
Nút này được bật khi điều kiện được nhập cho quy tắc đã chọn không tương thích với thiết lập hệ
thống. Chọn Make Usable (Làm cho tương thích) để xác nhận các điều kiện lọc.

14-4
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Nút Nhập
Chọn nút này để nhập một quy tắc được nạp sẵn.

Nút CTạo
Chọn nút này để tạo một quy tắc không đánh số trong đó người dùng có thể xác định tất cả các
trường và điều kiện. Không thể xác định quy tắc không đánh số để gắn thẻ.

Nút Xóa
Chọn nút này để xóa quy tắc đã chọn. Một cảnh báo sẽ hiển thị trước khi xóa. Không thể hủy xóa
quy tắc đã xóa.

Nút Lưu dưới dạng
Chọn nút này để lưu các thông số của quy tắc đã chọn vào một vùng chọn trống hoặc để ghi đè quy
tắc hiện có. Lưu vào một quy tắc có đánh số sẽ tự động đặt lại/xóa vùng chọn gắn thẻ.

Nút Lưu
Chọn nút này sau khi thực hiện các thay đổi để lưu quy tắc đã chọn. Sau khi lưu, nút này sẽ bị tắt
cho đến khi có các thay đổi mới.

Nhập quy tắc được nạp sẵn
Chức năng Data Management (Quản lý dữ liệu) có chứa các quy tắc do Iris Diagnostics tạo.
Để sử dụng bất kỳ quy tắc nào được đề xuất trong số này, trước tiên bạn phải nhập chúng vào hệ
thống.

1
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Từ màn hình Building Custom Rules (Tạo quy tắc tùy chỉnh), chọn Import (Nhập).
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2

Trước khi nhập các quy tắc lần đầu tiên, phải chọn một bộ phận sinh hóa nếu hệ thống được
định cấu hình là hệ thống Kính hiển vi độc lập. Chọn mũi tên thả xuống, sau đó chọn bộ phận
sinh hóa thích hợp. Chọn OK (OK). Màn hình Import Rules (Nhập quy tắc) sẽ hiển thị.

3

Để nhập một quy tắc cụ thể, hãy chọn quy tắc từ trường Pre-populated Rules (Quy tắc được nạp
sẵn), sau đó chọn Import (Nhập). Mỗi lần, chỉ có thể chọn một quy tắc để nhập.

4

Để nhập tất cả các quy tắc có sẵn, hãy chọn Import All (Nhập tất cả). Hệ thống sẽ nhắc: Are you
sure you want to import one or all of the pre-populated rules? (Bạn có chắc chắn muốn nhập một
hoặc tất cả quy tắc được nạp sẵn không?)

5

Chọn Yes (Có) để nhập (các) quy tắc. Các quy tắc đã nhập sẽ hiển thị trong trường Custom Rules
(Quy tắc tùy chỉnh). Số được liên kết với quy tắc từ Pre-populated Rules (Quy tắc được nạp sẵn)
vẫn được giữ lại với quy tắc tùy chỉnh.

6

Khi nhập xong, hãy chọn Close (Đóng) để quay về màn hình Building Custom Rules (Tạo quy tắc
tùy chỉnh). Phải định cấu hình các thẻ quy tắc có liên quan. Xem Gắn thẻ kết quả/quy tắc.
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Tạo quy tắc tùy chỉnh
Từ màn hình Building Custom Rules (Tạo quy tắc tùy chỉnh), có thể tạo thủ công các quy tắc tùy
chỉnh dành riêng cho phòng xét nghiệm.

Tạo quy tắc tùy chỉnh có đánh số mới
GHI CHÚ Có thể thêm tính năng gắn thẻ cho bất kỳ quy tắc có đánh số nào.

1

Từ màn hình Building Custom Rules (Tạo quy tắc tùy chỉnh), sử dụng mũi tên thả xuống để hiển
thị, sau đó chọn trường [Trống] đầu tiên xuất hiện. Xem màn hình bên dưới.

2

Sử dụng mũi tên thả xuống để hiển thị, sau đó chọn loại Specimen (Mẫu xét nghiệm).

3

Chuyển sang cấu hình điều kiện. Xem Thêm một điều kiện.

Tạo quy tắc không đánh số mới
GHI CHÚ Không thể gắn thẻ các quy tắc không đánh số nhưng có thể tạo các quy tắc này để cung cấp thêm
tiêu chí thực hiện một tìm kiếm tùy chỉnh.
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1

Từ màn hình Building Custom Rules (Tạo quy tắc tùy chỉnh), chọn Create (Tạo).

2

Sử dụng mũi tên thả xuống để chọn Untitled (Chưa đặt tên).

3

Sử dụng mũi tên thả xuống để hiển thị, sau đó chọn loại Specimen (Mẫu xét nghiệm).
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4

Chuyển sang cấu hình điều kiện. Xem Thêm một điều kiện.

Thêm một điều kiện

14-8

1

Chọn Add Condition (Thêm điều kiện). Màn hình sau đây sẽ hiển thị. Các trường cần điền được
chỉ báo bằng đường viền màu đỏ.

2

Trong trường Name (Tên), nhập mã nhận dạng quy tắc.

3

Trong trường Description (Mô tả), nhập mô tả ngắn gọn về quy tắc.

4

Nhập điều kiện đầu tiên cho quy tắc. Hãy xem ví dụ sau đây.
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• Sử dụng mũi tên thả xuống để chọn tiêu chí đầu tiên cho quy tắc:
— Thành phần hữu hình để soi bằng kính hiển vi
— Chất phân tích cho xét nghiệm sinh hóa
— Họ, tên, tuổi, giới tính hoặc vị trí cho nhân khẩu
• Sử dụng mũi tên thả xuống để chọn dấu hợp lý. Có sẵn các tùy chọn sau:
— = (Bằng)
— < (Nhỏ hơn)
— > (Lớn hơn)
— <= (Nhỏ hơn hoặc bằng)
— >= (Lớn hơn hoặc bằng)
— != (Không bằng)
• Sử dụng mũi tên thả xuống để chọn giá trị cụ thể. Các giá trị được nạp sẵn từ cài đặt do
người dùng xác định. Xem Cài đặt sinh hóa trong CHƯƠNG 9, Thiết lập. Nếu không có mũi
tên thả xuống, hãy sử dụng bàn phím để nhập một giá trị cụ thể.

Thêm điều kiện khác vào quy tắc

1

Để nhập thêm điều kiện, hãy chọn Add Condition (Thêm điều kiện). Màn hình Add Condition
(Thêm điều kiện) sẽ hiển thị.

2

Chọn số điều kiện sẽ được chèn điều kiện mới ở phía trước. Chỉ có thể chọn một điều kiện. Chọn
OK (OK).

3

Sử dụng mũi tên thả xuống để chọn tiêu chí đầu tiên cho điều kiện mới: AND/OR (và/hoặc); sau
đó lặp lại bước 4 từ Thêm một điều kiện. Sau đây là ví dụ về một Điều kiện quy tắc.

Xóa điều kiện khỏi quy tắc

1

PN 300-4449FH

Để xóa một điều kiện, hãy chọn Delete Conditions (Xóa điều kiện). Màn hình Delete Conditions
(Xóa điều kiện) sẽ hiển thị.

14-9

14

Hệ thống iWARE chuyên nghiệp
Gắn thẻ kết quả/quy tắc

2

Chọn (các) điều kiện muốn xóa, sau đó chọn OK (OK).
GHI CHÚ Không có hộp xác nhận khi xóa điều kiện trừ khi bạn xóa tất cả điều kiện. Chọn OK (OK) sẽ
xóa các điều kiện được chọn.

Lưu quy tắc
Chọn Save (Lưu) để lưu quy tắc đã chọn sau khi thực hiện xong thay đổi.
Chọn Save As (Lưu dưới dạng) để lưu các thông số của quy tắc đã chọn vào một vùng chọn trống
hoặc để ghi đè quy tắc hiện có. Không thể đổi tên của quy tắc.

Gắn thẻ kết quả/quy tắc
Tính năng này áp dụng các quy tắc lọc trên mỗi kết quả mẫu xét nghiệm ở cuối mỗi lần chạy và thực
hiện hành động phù hợp theo lựa chọn gắn thẻ của người vận hành. Chỉ có thể gắn thẻ các quy tắc
có đánh số. Xem Tạo quy tắc tùy chỉnh có đánh số mới.
Có sẵn các thẻ sau đây để lựa chọn:
• Cờ Validation (Xác nhận)
• Gắn thẻ Rule Matched (Quy tắc phù hợp) trong Cửa sổ thông tin và gắn thẻ Rule Not Matched
(Quy tắc không phù hợp) trong Cửa sổ thông tin
• Gắn thẻ Rule Matched (Quy tắc phù hợp) trong LIS và gắn thẻ Rule Not Matched (Quy tắc không
phù hợp) trong LIS
• Gắn thẻ Rule Matched (Quy tắc phù hợp) trong Báo cáo và gắn thẻ Rule Not Matched (Quy tắc
không phù hợp) trong Báo cáo
Ví dụ về gắn thẻ quy tắc
GHI CHÚ Đây chỉ là ví dụ; người vận hành phải xác định việc gắn thẻ theo các điều kiện dành cho quy tắc
hiện được chọn.

Bảng 14.1 Gắn thẻ quy tắc – Ví dụ
Điều kiện quy tắc

Kết quả mẫu xét
nghiệm

Gắn thẻ

Hành động

Nước tiểu màu vàng

Vàng

Quy tắc phù hợp trong
Cửa sổ thông tin

Hiển thị văn bản có liên quan
trên màn hình mẫu xét nghiệm

Màu nước tiểu

Lam

Quy tắc không phù hợp
trong Cửa sổ thông tin

Hiển thị văn bản có liên quan
trên màn hình mẫu xét nghiệm

không màu, vàng rơm,
vàng, hổ phách, đỏ
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Tùy chọn gắn thẻ
Cờ Xác nhận
Nếu cờ xác nhận được chọn cho một quy tắc và kết quả phù hợp với các điều kiện lọc, thì kết quả
mẫu xét nghiệm sẽ không được xuất tự động.

Gắn thẻ Cửa sổ thông tin
Lựa chọn này phát tín hiệu trong Cửa sổ thông tin để người vận hành xem xét mẫu.
Quy tắc phù hợp và/hoặc Quy tắc không phù hợp

Gắn thẻ LIS
Lựa chọn này cung cấp các thông báo cụ thể sẽ được gửi tới LIS.
Quy tắc phù hợp và/hoặc Quy tắc không phù hợp

Gắn thẻ Báo cáo
Chức năng này kết hợp các thẻ báo cáo cho các báo cáo được hiển thị và được in.
Quy tắc phù hợp và/hoặc Quy tắc không phù hợp

PN 300-4449FH
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Gắn thẻ bằng nút Gắn thẻ

1

Từ màn hình Building Custom Rules (Tạo quy tắc tùy chỉnh), chọn Tagging (Gắn thẻ). Màn hình
Configuring Rule Tags (Định cấu hình thẻ quy tắc) sẽ hiển thị.

2

Sử dụng mũi tên thả xuống để chọn kiểu gắn thẻ sẽ áp dụng cho quy tắc.
GHI CHÚ Chỉ có thể chèn các nhận xét liên quan tới cách gắn thẻ từ màn hình Rule (Quy tắc).

14-12

3

Kiểm tra các quy tắc sẽ áp dụng cách gắn thẻ đã chọn.

4

Khi gắn thẻ xong, hãy chọn Save (Lưu).

5

Chọn Rule (Quy tắc) để quay về màn hình Building Custom Rules (Tạo quy tắc tùy chỉnh).

6

Chọn Close (Đóng) để quay về màn hình Settings (Cài đặt).
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Gắn thẻ từ màn hình Tạo quy tắc tùy chỉnh

1

Từ màn hình Building Custom Rules (Tạo quy tắc tùy chỉnh), chọn quy tắc sẽ được gắn thẻ.

2

Chọn hộp kiểm cho lựa chọn gắn thẻ. Xem Tùy chọn gắn thẻ để biết thêm thông tin. Cần phải
nhập nhận xét vào trường nhận xét có liên quan. Nhận xét sẽ được thêm vào cách gắn thẻ đã
chọn.

3

Khi gắn thẻ xong, hãy chọn Save (Lưu).

4

Chọn Close (Đóng) để quay về màn hình Settings (Cài đặt).

Trình tạo báo cáo
Tính năng này bổ sung thêm khả năng tạo báo cáo tùy chỉnh chi tiết bằng cách sử dụng các kết quả
tìm kiếm từ màn hình Search (Tìm kiếm). Tiêu chí lựa chọn bổ sung được lấy từ quy tắc Quản lý dữ
liệu đã được thêm vào màn hình Search (Tìm kiếm).

PN 300-4449FH
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Tìm kiếm với các tiêu chí bổ sung

1

Từ màn hình Work List (Danh sách công việc), hãy chọn Search (Tìm kiếm). Màn hình Search
(Tìm kiếm) sẽ hiển thị.

2

Chọn hộp kiểm Additional criteria (Tiêu chí bổ sung).

3

Sử dụng mũi tên thả xuống để hiển thị các tùy chọn có sẵn.

4

Chọn tùy chọn mong muốn từ danh sách tiêu chí bổ sung. Chọn bất kỳ trường nào khác nếu cần,
sau đó chọn OK (OK).
Các kết quả phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị trong màn hình Found List (Danh sách
kết quả).

5

14-14

Chọn một kết quả từ màn hình Found List (Danh sách kết quả).
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6

Chọn Re-Report (Báo cáo lại). Màn hình Re-Report (Báo cáo lại) sẽ hiển thị. Có thể báo cáo lại kết
quả dưới dạng báo cáo riêng hoặc báo cáo hợp nhất.

7

Chọn các tùy chọn thích hợp và đích, sau đó chọn OK (OK).
Dưới đây là ví dụ về báo cáo hợp nhất thu được từ các tiêu chí quản lý dữ liệu. Dòng thứ hai của
báo cáo cho biết quy tắc nào đã được chọn. Ngày màu đỏ cho nhãn thời gian Phân tích cho biết
rằng quy tắc đã được sửa đổi sau khi hoàn tất lần chạy này.
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14

Hệ thống iWARE chuyên nghiệp
Kết quả quản lý dữ liệu

Kết quả quản lý dữ liệu
Báo cáo bệnh nhân có thẻ
Dưới đây là ví dụ về báo cáo bệnh nhân có thông báo được gắn thẻ. Trường Rule Output (Đầu ra quy
tắc) biểu thị Tên quy tắc đã được áp dụng cho kết quả, nhận xét đã được nhập trong khi gắn thẻ quy
tắc; hệ thống cũng sẽ cho biết liệu quy tắc đã được sửa đổi sau khi chạy mẫu hay chưa.
Hình 14.2 Báo cáo bệnh nhân có thẻ
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PHỤ LỤC A

Theo dõi vật tư tiêu hao
Thông tin về vật tư tiêu hao
Tính năng này cho phép bạn theo dõi vật tư tiêu hao trên hệ thống và xác minh thời điểm một lô cụ
thể được sử dụng trên hệ thống. Tính năng này cho phép theo dõi mức sử dụng của những vật tư
tiêu hao sau đây:
Bảng A.1 Thông tin về vật tư tiêu hao
Thiết bị

Vật liệu

Cách nhập dữ liệu

Que thử CalChek

Nhãn mã vạch

iChemVELOCITY
Hiệu chuẩn

Dung dịch thuốc thử
CalChek
Chất kiểm chuẩn

CA

Thủ công

CB

Thủ công

CC

Thủ công

Dung dịch rửa iChem

Dung dịch rửa

Que thử xét nghiệm
iChem

Que thử xét nghiệm sinh
hóa

Thủ công

Dữ liệu theo dõi vật tư tiêu hao được lưu trữ trên hệ thống cho những mẫu xét nghiệm bệnh nhân
hiện đang được bảo quản hoặc đã bảo quản được 18 tháng, thời hạn nào lâu hơn thì áp dụng. Để hệ
thống sàng lọc dữ liệu theo dõi vật tư tiêu hao thì cần phải sàng lọc dữ liệu bệnh nhân có liên quan
từ cơ sở dữ liệu. Hệ thống lưu giữ 10.000 kết quả bệnh nhân trong cơ sở dữ liệu.

Nhập dữ liệu vật tư tiêu hao
Có hai cách để nhập dữ liệu vật tư tiêu hao vào hệ thống: nhập tự động bằng nhãn mã vạch hoặc
nhập thủ công. Xem Thông tin về vật tư tiêu hao.
Trong nhiều trường hợp, vật tư tiêu hao được chạy trong các ống có mã vạch trên khay chứa đặc
biệt. Thông qua thiết bị đọc mã vạch, thông tin chứa trong nhãn mã vạch được truyền sang hệ thống
và được nhập tự động vào chức năng Theo dõi vật tư tiêu hao.
Nếu không có sẵn nhãn mã vạch cho vật tư tiêu hao, cần phải nhập thông tin vào hệ thống theo cách
thủ công. Dữ liệu cho vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa được nhập bằng tùy chọn
Chemistry QC (Kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa) và được theo dõi tự động trong tính năng
Theo dõi vật tư tiêu hao. Dữ liệu que thử sinh hóa và tất cả các vật tư tiêu hao khác được nhập thủ
công và được theo dõi bằng tùy chọn Traceability (Theo dõi).
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Theo dõi vật tư tiêu hao
Thông tin về vật tư tiêu hao

A-2

1

Để truy cập menu Consumables (Vật tư tiêu hao), hãy chọn Instrument (Thiết bị) ở trên cùng
bên phải của màn hình chính.

2

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Cửa sổ xác nhận (kèm theo cảnh báo) sẽ hiển thị.

3

Chọn Yes (Có).

4

Chọn Consumables (Vật tư tiêu hao) ở cuối màn hình Instrument (Thiết bị). Cửa sổ Consumables
(Vật tư tiêu hao) sẽ hiển thị.
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Theo dõi vật tư tiêu hao
Thông tin về vật tư tiêu hao

Vật tư tiêu hao cho kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa
Màn hình Chemistry QC (Kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa) cho phép người vận hành nhập
thông tin về lô que thử và thông tin kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa, chẳng hạn như tên,
mã số lô, ngày hết hạn cũng như giới hạn trên và dưới cho từng chất phân tích.
Khi chất phân tích được đánh dấu là N/A (Không áp dụng) trên màn hình nhập cài đặt Chemistry
QC (Kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa), phải xử lý N/A trước khi chạy chất kiểm chuẩn hoặc
mẫu bệnh phẩm, nếu không, thông báo cảnh báo sau đây sẽ xuất hiện:
WARNING: Selecting “N/A” disables QC results which verify system performance. The urine chemistry
system will not provide QC results for the selected analyte. There is a potential for erroneous results if
patient samples are processed with untested QC. (CẢNH BÁO: Việc chọn “N/A” sẽ vô hiệu hóa kết quả
QC xác minh hiệu suất của hệ thống. Hệ thống sinh hóa nước tiểu sẽ không cung cấp kết quả QC cho
chất phân tích đã chọn. Có thể cung cấp kết quả sai nếu mẫu bệnh phẩm được xử lý bằng QC chưa
được xét nghiệm.)
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1

Từ cửa sổ Consumables (Vật tư tiêu hao), hãy chọn Chemistry QC (Kiểm soát chất lượng xét
nghiệm sinh hóa).

2

Trên màn hình Chemistry QC (Kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa) đầu tiên, hãy nhập
mã số lô và ngày hết hạn cho các que thử xét nghiệm sinh hóa.

3

Để truy cập mức kiểm chuẩn sinh hóa đầu tiên, hãy chọn Next (Tiếp theo).
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A

Theo dõi vật tư tiêu hao
Thông tin về vật tư tiêu hao

4

Nhập tên của vật liệu kiểm chuẩn, mã số lô và ngày hết hạn. Chọn giới hạn trên và dưới cho từng
chất phân tích được liệt kê.
GHI CHÚ Chỉ có thể chọn giới hạn trên và dưới bằng cách sử dụng các mũi tên thả xuống.
Màu, Độ trong suốt và Axit ascorbic không được áp dụng cho CA và CB. Axit ascorbic được áp
dụng cho CC.

A-4

5

Để truy cập mức kiểm chuẩn tiếp theo, hãy chọn Next (Tiếp theo).

6

Lặp lại quy trình này cho chất kiểm chuẩn thứ hai. Xem Next (Tiếp theo).

7

Nhập phạm vi được chấp nhận cho từng chất phân tích đối với chất kiểm chuẩn đó.

8

Để truy cập mức kiểm chuẩn tiếp theo, hãy chọn Next (Tiếp theo).

9

Sau khi thiết lập tất cả các mức kiểm chuẩn, hãy chọn OK (OK) để quay về cửa sổ Consumables
(Vật tư tiêu hao).
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Theo dõi vật tư tiêu hao
Thông tin về vật tư tiêu hao

Màn hình Theo dõi vật tư tiêu hao
Từ cửa sổ Consumables (Vật tư tiêu hao), hãy chọn Traceability (Theo dõi). Màn hình Consumables
Traceability (Theo dõi vật tư tiêu hao) sẽ hiển thị.
Bạn cũng có thể truy cập màn hình Consumables Traceability (Theo dõi vật tư tiêu hao) từ màn hình
Search (Tìm kiếm). Xem Tìm kiếm vật tư tiêu hao.
Hình A.1 Màn hình Theo dõi vật tư tiêu hao

Nút In
Chọn nút này để in danh sách vật tư tiêu hao. Xem Báo cáo vật tư tiêu hao.

Nút Lưu dưới dạng
Chọn nút này để hiển thị cửa sổ Save As (Lưu dưới dạng). Theo mặc định, đích lưu tệp sẽ là Reports
(Báo cáo) và tên tệp là Consumables Traceability kèm theo ngày/thời gian hiện tại.
Bạn có thể chọn đích lưu và tên tệp khác. Tệp được lưu ở định dạng htm.

Nút Thêm
Chọn nút này để thêm vật tư tiêu hao mới. Xem Thêm vật tư tiêu hao mới để biết thêm thông tin.

Nút Cập nhật
Chọn nút này để chỉnh sửa thông tin về vật tư tiêu hao. Xem Chỉnh sửa vật tư tiêu hao để biết thêm
thông tin. Trong trường hợp thêm hoặc xóa vật tư tiêu hao, ngày kết thúc sẽ được tính lại tự động.
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Theo dõi vật tư tiêu hao
Thông tin về vật tư tiêu hao

Nút OK
Chọn nút này để xác thực bất kỳ mục nhập hoặc thay đổi nào từ danh sách và quay về cửa sổ
Consumables (Vật tư tiêu hao).

Nút Hủy
Chọn nút này để hủy bất kỳ mục nhập hoặc thay đổi nào từ danh sách và quay về cửa sổ
Consumables (Vật tư tiêu hao).

Thêm vật tư tiêu hao mới

1

Từ cửa sổ Consumables Traceability (Theo dõi vật tư tiêu hao), hãy chọn Add (Thêm).
Phải điền các trường sau:
• Name (Tên)
• Lot: (Lô:) Lot number (Số lô)
• Expiration: (Ngày hết hạn:) Xem Thông tin về vật tư tiêu hao
• Start: (Ngày bắt đầu:) Tự động điền ngày/thời gian hiện tại

2

Chọn OK (OK) để quay về cửa sổ Consumables (Vật tư tiêu hao).

Chỉnh sửa vật tư tiêu hao

1

Từ cửa sổ Consumables Traceability (Theo dõi vật tư tiêu hao), hãy chọn vật tư tiêu hao cần
chỉnh sửa.

2

Chỉnh sửa các trường theo nhu cầu.

3

Chọn Update (Cập nhật).

4

Chọn OK (OK) để quay về cửa sổ Consumables (Vật tư tiêu hao).

Xóa vật tư tiêu hao

1

A-6

Từ cửa sổ Consumables Traceability (Theo dõi vật tư tiêu hao), hãy chọn vật tư tiêu hao cần xóa.
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Theo dõi vật tư tiêu hao
Báo cáo vật tư tiêu hao

2

Nhập chú thích vào trường Deletion Comment (Chú thích xóa).
Vật tư tiêu hao không bị xóa khỏi danh sách nhưng sẽ không được liệt kê trong chuỗi ngày/giờ
nữa.

3

Chọn Update (Cập nhật).

4

Chọn OK (OK) để xác thực thay đổi và đóng màn hình Consumables (Vật tư tiêu hao).

Báo cáo vật tư tiêu hao
1

Từ cửa sổ Consumables Traceability (Theo dõi vật tư tiêu hao), hãy chọn Print (In).

2

Chọn OK (OK) để quay về cửa sổ Consumables (Vật tư tiêu hao).
Sau đây là ví dụ về báo cáo Theo dõi vật tư tiêu hao.
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A

Theo dõi vật tư tiêu hao
Sử dụng vật liệu đã hết hạn

Sử dụng vật liệu đã hết hạn
Phần mềm này so sánh ngày hết hạn của vật liệu Kiểm soát chất lượng/Kiểm chuẩn và que thử sinh
hóa với ngày/thời gian hiện tại trên hệ thống để đảm bảo rằng vật liệu hoặc que thử sinh hóa chưa
hết hạn.
Sau đây là ví dụ về cảnh báo màu đỏ khi sử dụng vật liệu kiểm soát chất lượng đã hết hạn. Cảnh báo
màu vàng sẽ hiển thị khi sử dụng vật liệu phản xạ CalChek đã hết hạn cho hệ thống xét nghiệm sinh
hóa iChemVELOCITY.
Hình A.2 Cảnh báo màu đỏ khi sử dụng vật liệu kiểm soát chất lượng đã hết hạn – Ví dụ

Vật liệu kiểm soát chất lượng/hiệu chuẩn
Nếu vật liệu kiểm soát chất lượng hoặc vật liệu hiệu chuẩn được sử dụng đã hết hạn, một chú thích
sẽ được thêm vào bên cạnh trạng thái kết quả chạy trong Nhật ký kiểm soát chất lượng hoặc Nhật
ký hiệu chuẩn để cho biết rằng vật liệu kiểm soát chất lượng hoặc vật liệu hiệu chuẩn được sử dụng
đã hết hạn.
Cảnh báo màu đỏ sẽ hiển thị để không cho phép chạy mẫu trên thiết bị. Có thể xóa cảnh báo này
bằng cách chạy Kiểm soát chất lượng chính xác và thu được giá trị được chấp nhận. Hoặc người
quản lý có thể bỏ khóa bằng chức năng bỏ khóa.
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Theo dõi vật tư tiêu hao
Sử dụng vật liệu đã hết hạn

Hình A.3 Màn hình Kiểm tra chất lượng

Que thử xét nghiệm sinh hóa
Hình A.4 Màn hình Kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa
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Theo dõi vật tư tiêu hao
Thông báo cảnh báo

Thông báo cảnh báo
Cảnh báo 50
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cảnh báo này xuất hiện vì vật liệu kiểm chuẩn đã
hết hạn.

Cần khắc phục tình trạng này bằng cách chạy một
khay chứa chất kiểm chuẩn có vật liệu kiểm chuẩn
mới.

Cảnh báo 51
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cảnh báo này xuất hiện vì vật liệu kiểm chuẩn đã
hết hạn.

Cần khắc phục tình trạng này bằng cách chạy một
khay chứa chất kiểm chuẩn có vật liệu kiểm chuẩn
mới.

Cảnh báo 52
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cảnh báo này xuất hiện vì vật liệu kiểm chuẩn đã
hết hạn.

Cần khắc phục tình trạng này bằng cách chạy một
khay chứa chất kiểm chuẩn có vật liệu kiểm chuẩn
mới.

Cảnh báo 54
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Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cảnh báo này xuất hiện vì que thử sinh hóa đã hết
hạn.

Cần khắc phục tình trạng này bằng cách chạy một
khay chứa kiểm chuẩn hoặc giá đỡ mẫu bệnh phẩm
có que thử sinh hóa mới.
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Theo dõi vật tư tiêu hao
Thông báo cảnh báo

Cảnh báo 59
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cảnh báo này xuất hiện vì vật liệu kiểm chuẩn đã
hết hạn.

Phải khắc phục tình trạng này để thiết bị có thể chạy
các mẫu xét nghiệm khác.
Chạy một khay chứa chất kiểm chuẩn có vật liệu
kiểm chuẩn mới
HOẶC
Chọn hộp kiểm Expired Consumable Lockout
Override (Bỏ khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn) trong
cửa sổ cài đặt Kiểm soát chất lượng. Xem Bỏ khóa
vật tư tiêu hao đã hết hạn.

Cảnh báo 60
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cảnh báo này xuất hiện vì vật liệu kiểm chuẩn đã
hết hạn.

Phải khắc phục tình trạng này để thiết bị có thể
chạy các mẫu xét nghiệm khác.
Chạy một khay chứa chất kiểm chuẩn có vật liệu
kiểm chuẩn mới
HOẶC
Chọn hộp kiểm Expired Consumable Lockout
Override (Bỏ khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn) trong
cửa sổ cài đặt Kiểm soát chất lượng. Xem Bỏ khóa
vật tư tiêu hao đã hết hạn.

Cảnh báo 61
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cảnh báo này xuất hiện vì vật liệu kiểm chuẩn đã
hết hạn.

Phải khắc phục tình trạng này để thiết bị có thể
chạy các mẫu xét nghiệm khác.
Chạy một khay chứa chất kiểm chuẩn có vật liệu
kiểm chuẩn mới
HOẶC
Chọn hộp kiểm Expired Consumable Lockout
Override (Bỏ khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn) trong
cửa sổ cài đặt Kiểm soát chất lượng. Xem Bỏ khóa
vật tư tiêu hao đã hết hạn.
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Thông báo cảnh báo

Cảnh báo 63
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cảnh báo này xuất hiện vì que thử sinh hóa đã hết
hạn.

Phải khắc phục tình trạng này để thiết bị có thể chạy
các mẫu xét nghiệm khác.
Chạy một khay chứa chất kiểm chuẩn hoặc giá đỡ
mẫu bệnh phẩm có que thử sinh hóa mới
HOẶC
Chọn hộp kiểm Expired Consumable Lockout
Override (Bỏ khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn) trong
cửa sổ cài đặt Kiểm soát chất lượng. Xem Bỏ khóa
vật tư tiêu hao đã hết hạn.

Cảnh báo 66
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cảnh báo này xuất hiện vì vật liệu kiểm chuẩn trọng Cần khắc phục tình trạng này bằng cách chạy một
lượng riêng/màu/độ trong suốt đã hết hạn.
khay chứa kiểm chuẩn có vật liệu kiểm chuẩn
SG/Color Clarity mới.

Cảnh báo 67
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cảnh báo này xuất hiện vì vật liệu kiểm chuẩn
SG/Color Clarity đã hết hạn.

Phải khắc phục tình trạng này để thiết bị có thể chạy
các mẫu xét nghiệm khác.
Chạy một khay chứa chất kiểm chuẩn có vật liệu
kiểm chuẩn trọng lượng riêng/màu/độ trong suốt
mới
HOẶC
Chọn hộp kiểm Expired Consumable Lockout
Override (Bỏ khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn) trong
cửa sổ cài đặt Kiểm soát chất lượng. Xem Bỏ khóa
vật tư tiêu hao đã hết hạn.

Cảnh báo 68
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cảnh báo này xuất hiện vì vật liệu kiểm chuẩn Kiểm Cần khắc phục tình trạng này bằng cách chạy một
tra hệ số phản xạ đã hết hạn.
khay chứa kiểm chuẩn có vật liệu kiểm chuẩn Kiểm
tra hệ số phản xạ mới.
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Theo dõi vật tư tiêu hao
Thông báo cảnh báo

Cảnh báo 69
Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cảnh báo này xuất hiện vì vật liệu kiểm chuẩn Kiểm Phải khắc phục tình trạng này để thiết bị có thể chạy
tra hệ số phản xạ đã hết hạn.
các mẫu xét nghiệm khác.
Chạy một khay chứa chất kiểm chuẩn có vật liệu
kiểm chuẩn Kiểm tra hệ số phản xạ mới hoặc
Chọn hộp kiểm Expired Consumable Lockout
Override (Bỏ khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn) trong
cửa sổ cài đặt Kiểm soát chất lượng. Xem Bỏ khóa
vật tư tiêu hao đã hết hạn.

Bỏ khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn
Chỉ người quản lý mới có thể bật chức năng Expired Consumable Lockout Override (Bỏ khóa vật tư
tiêu hao đã hết hạn) cho một mẫu sẽ chạy trên thiết bị. Hộp kiểm này chỉ được bật nếu vật tư tiêu
hao được sử dụng đã hết hạn.

THẬN TRỌNG
Tính năng này chỉ được cung cấp cho mục đích đào tạo. Không được sử dụng tính
năng này khi báo cáo kết quả chẩn đoán. Không sử dụng cho mục đích chẩn đoán.
Khi người quản lý bỏ khóa, cảnh báo màu đỏ Expired Consumable (Vật tư tiêu hao đã hết hạn) sẽ
chuyển thành cảnh báo màu vàng và hộp kiểm Expired Consumable Lockout Override (Bỏ khóa vật
tư tiêu hao đã hết hạn) lại bị tắt cho đến khi sử dụng vật tư tiêu hao đã hết hạn khác.

Truy cập tùy chọn Bỏ khóa vật tư tiêu hao đã hết hạn

PN 300-4449FH

1

Chọn Instrument (Thiết bị) ở trên cùng bên phải của màn hình chính.

2

Chọn Go Off line (Chuyển sang ngoại tuyến). Cửa sổ xác nhận sẽ bật lên (kèm theo cảnh báo).
Chọn Yes (Có).

3

Chọn Settings (Cài đặt) ở cuối màn hình Instrument (Thiết bị). Màn hình Settings (Cài đặt) sẽ
hiển thị.

4

Chọn QC (Kiểm soát chất lượng). Màn hình QC (Kiểm soát chất lượng) sẽ hiển thị.
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Theo dõi vật tư tiêu hao
Thông báo cảnh báo

5

Chọn hộp kiểm Expired Consumable Override (Bỏ qua vật tư tiêu hao đã hết hạn), sau đó chọn
OK (OK).

Tìm kiếm vật tư tiêu hao
Màn hình Search (Tìm kiếm) cho phép bạn hiển thị thông tin liên quan đến kết quả thu được với
một lô vật tư tiêu hao cụ thể.

1

A-14

Từ màn hình chính, chọn Work List (Danh sách công việc). Màn hình Work List (Danh sách công
việc) sẽ hiển thị.
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Theo dõi vật tư tiêu hao
Thông báo cảnh báo
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2

Từ màn hình Work List (Danh sách công việc), hãy chọn Search (Tìm kiếm). Màn hình Search
(Tìm kiếm) sẽ hiển thị.

3

Từ màn hình Search (Tìm kiếm), chọn Lot (Lô), sau đó chọn OK (OK). Màn hình Consumables
Traceability (Theo dõi vật tư tiêu hao) sẽ hiển thị.

A-15

A

Theo dõi vật tư tiêu hao
Thông báo cảnh báo

4

Chọn lô vật tư tiêu hao cần tìm kiếm (được đánh dấu màu lam). Chọn OK (OK).

Màn hình Search (Tìm kiếm) sẽ hiển thị và các trường Date/Time (Ngày/thời gian) sử dụng vật
tư tiêu hao sẽ được cập nhật.

5

Chọn OK (OK).
Các kết quả phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị trong màn hình Found List (Danh sách
kết quả).
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Chữ viết tắt và cụm từ viết tắt

μL — microlit
LIS — Laboratory Information System (Hệ thống
thông tin phòng thí nghiệm)
SG — specific gravity (trọng lượng riêng)
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Chữ viết tắt-1

Chữ viết tắt và cụm từ viết tắt

Chữ viết tắt-2
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Danh mục thuật ngữ

Biểu đồ Levey-Jennings — Một biểu đồ chất kiểm
chuẩn được sử dụng phổ biến trong đó từng phép
đo chất kiểm chuẩn được vẽ trực tiếp lên biểu đồ
chất kiểm chuẩn với các đường giới hạn được vẽ
dưới dạng số trung bình ± 2SD hoặc số trung bình
± 3SD. Thời gian hiển thị trên trục x luôn là ngày
hoặc số lần chạy.
độ đục — Một số đo về độ đục của mẫu xét
nghiệm đang được xét nghiệm.
độ lệch chuẩn — Một giá trị thống kê mô tả sự
phân tán hoặc trải rộng của một bộ số đo. Được
tính toán từ phương trình:

que thử kiểm tra hiệu chuẩn — Một que thử có
hệ số phản xạ đã biết được dùng để xác minh
tiêu chuẩn nội bộ của thiết bị iChemVelocity. Hai
que thử loại này được sử dụng để xác minh tiêu
chuẩn nội bộ.
số trung bình — Trung bình cộng của một tập giá
trị. Số đo xu hướng tập trung trong phân bố một
bộ kết quả lặp. Thường được viết tắt bằng chữ x
với dấu gạch ngang bên trên: x. Trong trường
hợp này, x là số trung bình di động của các điểm
trên biểu đồ.

số trung bình

trong đó n là số lần đo và xi là một số đo riêng lẻ.
độ trong suốt — xem độ đục.
hệ số biến thiên — Độ lệch chuẩn được chuẩn
hóa, nghĩa là độ lệch chuẩn được biểu diễn dưới
dạng tỷ lệ phần trăm của số trung bình.
CV = (SD / số trung bình) * 100 (%)
LIS — Hệ thống máy tính được một số phòng xét
nghiệm sử dụng để thu thập và lưu trữ kết quả
xét nghiệm lâm sàng lấy từ nhiều thiết bị.
màu sắc — màu cụ thể có thể báo cáo của mẫu do
thiết bị đo được. Mẫu cũng có thể không màu để
cho biết không phát hiện được màu.
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Danh mục thuật ngữ

Danh mục thuật ngữ-2
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Số
1, 6-18

A
axit ascorbic, 1-21

B
bạch cầu, 1-21
bàn phím, 1-10
báo cáo bệnh nhân có thẻ, 14-16
báo cáo kiểm soát chất lượng, 4-7
báo cáo lại, 6-6
báo cáo vật tư tiêu hao, A-7
báo cáo, kiểm soát chất lượng, 4-7
báo cáo, vật tư tiêu hao, A-7
bảo quản và sử dụng, 11-2
bảo trì, 12-1
bảo trì định kỳ, 12-1
bảo trì hàng ngày, 12-1, 12-2
bảo trì hàng tuần, 12-5
bảo trì theo nhu cầu, 12-2
bảo trì, định kỳ, 12-1
bảo trì, hàng ngày, 12-1, 12-2
bảo trì, hàng tháng, 12-18
bảo trì, hàng tuần, 12-5
bảo trì, theo nhu cầu, 12-2, 12-23
bật LIS, 9-21
BIÊN DỊCH TÊN/KẾT QUẢ SINH HÓA, 6-14
biện pháp phòng ngừa, 12-1
bình chứa dung dịch rửa và màng lọc dung dịch
rửa, thay, 13-1
bộ dò ống mẫu, làm sạch, 12-23
bộ phận cung cấp que thử, 1-5
bộ phận cung cấp que thử, làm sạch, 12-5
bộ phận đo độ trong suốt, trọng lượng riêng và
màu, 1-6
bộ phận đo màu, độ trong suốt và trọng lượng
riêng, 1-6
bộ phận đo trọng lượng riêng, màu và độ trong
suốt, 1-6
bộ phận đọc que thử, 1-6

bộ phận vận chuyển mẫu, làm sạch, 12-4
bộ phận vận chuyển mẫu, làm sạch cảm biến
quang trên, 12-28
bổ sung vật tư tiêu hao, 13-1
bổ sung, vật tư tiêu hao, 13-1
bơm, 1-7
bồn rửa, 1-7
bồn rửa, làm sạch, 12-19
bồn, rửa, 1-7

C
các chức năng của phần mềm, 1-11
các chức năng ở cấp độ màn hình, 1-13
các nút trên màn hình mẫu xét nghiệm, 6-20
các nút, màn hình mẫu xét nghiệm, 6-20
các phép đo, 2-1
các thành phần hệ thống, 1-5
các thành phần hữu hình, loại dịch, 9-22
các tùy chọn bảo trì, 10-1
cách sử dụng hướng dẫn dành cho người vận
hành, xxv
cài đặt cấu hình hệ thống, 9-13
cài đặt ghi đè REF, 9-29
cài đặt giao diện LIS, 9-20
cài đặt giao tiếp, 9-21
cài đặt khoanh vùng nước tiểu, 9-31
cài đặt kiểm soát chất lượng, 4-1, 9-28
cài đặt mẫu xét nghiệm, 9-29
cài đặt sinh hóa, 9-23
cài đặt sinh hóa, chỉnh sửa, 9-24
cài đặt tài khoản người vận hành, 9-10
cài đặt thông tin về phòng xét nghiệm, 9-13
cài đặt tự động phân loại nước tiểu, 9-32
cài đặt tự động xuất, 9-32
cài đặt xuất kết quả, 9-31
CalChek, 1-9, 8-2, 11-1, 11-2, 11-8
CalChek không đạt, 11-9
CalChek, chạy, 11-2
cảm biến quang trên bộ phận vận chuyển mẫu,
làm sạch, 12-28
cảnh báo, 1-13
Cảnh báo 17, 10-15

Chỉ mục-1

Chỉ mục

Cảnh báo 45, 10-17
Cảnh báo 50, A-10
Cảnh báo 51, A-10
Cảnh báo 52, A-10
Cảnh báo 54, A-10
Cảnh báo 59, A-11
Cảnh báo 60, A-11
Cảnh báo 61, A-11
Cảnh báo 63, A-12
Cảnh báo 66, A-12
Cảnh báo 67, A-12
Cảnh báo 68, A-12
Cảnh báo 69, A-13
chất lỏng, 1-7
chất phân tích, 1-20, 2-1
chất thải, 1-7
chất thải, thải bỏ dung dịch, 1-7
chất thải, thải bỏ nước, 12-3
chạy CalChek, 11-2
chạy khay chứa kiểm chuẩn, 8-2
chạy kiểm soát chất lượng, 4-2
chạy mẫu, 5-3
chỉnh sửa cài đặt sinh hóa, 9-24
chỉnh sửa giá trị sinh hóa, 9-26
chỉnh sửa nhân khẩu, 6-5
chưa xử lý xong, 6-17
chuẩn bị để tắt máy trong thời gian dài, 8-1
chuẩn bị khay chứa mẫu, 5-2
chuẩn bị mẫu xét nghiệm, 5-1
chuột, 1-10

D
danh sách công việc, 1-14
danh sách công việc, sắp xếp, 6-3
diễn giải kết quả, 6-1
diễn giải, kết quả, 6-1
đăng nhập, 3-1
đèn trạng thái hệ thống, 1-7
đèn, trạng thái hệ thống, trạng thái, đèn hệ
thống, 1-7
độ chụm, 1-24
độ chụm theo từng ngày, 1-24
độ chụm theo từng ngày theo trọng lượng riêng
trong 20 ngày, 1-25
độ chụm, theo từng ngày, 1-24
độ nhạy và phạm vi đo, 1-23
độ trong suốt, 1-22, 1-27
độ trong suốt và màu, 2-2
đường ống dẫn của hệ thống, mồi, 8-2
Chỉ mục-2

G
gắn thẻ kết quả, 14-10
gắn thẻ quy tắc, 14-10
gắn thẻ, kết quả, 14-10
gắn thẻ, quy tắc, 14-10
giá trị sinh hóa, chỉnh sửa, 9-26
giá trị và phạm vi dự kiến, 1-24
giá trị và phạm vi, dự kiến, 1-24
giới hạn, 1-23
giới hạn của quy trình, nguyên tắc xét nghiệm
và, 1-27
giới hạn trách nhiệm, Bảo hành-1
giới thiệu về hướng dẫn này, xxv

H
hệ thống truyền que thử, 1-5
hệ thống, thiết lập, 9-1
hiệu quả phân tích, 1-19
hiệu quả, phân tích, 1-19
hình ảnh, xxvii
hộp kết hợp ngày-thời gian, 4-6
hướng dẫn dành cho người vận hành về thiết bị,
tải về, xxix
hướng dẫn dành cho người vận hành, cách sử
dụng, xxv
hướng dẫn, cập nhật, iii
hướng dẫn, giới thiệu, xxv
hủy xóa mẫu xét nghiệm, 6-4

I
iChemVELOCITY, 1-11, 1-24
ID_Error, 6-16
in danh sách, 6-6

K
kết quả kiểm chuẩn CC/CB/CA về độ trong suốt
từ ngày 1 — ngày 20, 1-26
kết quả kiểm chuẩn CC/CB/CA về màu từ ngày 1
— ngày 20, 1-25
kết quả kiểm soát chất lượng, kiểm tra, 4-4
kết quả mẫu xét nghiệm, 1-16
kết quả quản lý dữ liệu, 14-16
kết quả, kiểm tra kiểm soát chất lượng, 4-4
kết quả, mẫu xét nghiệm, 1-16
kết quả, quản lý dữ liệu, 14-16
kết quả, xem xét, 6-1
khắc phục sự cố, 10-18

Chỉ mục

khay chứa, 1-8
khay chứa kiểm chuẩn, 1-9
khay chứa kiểm chuẩn, chạy, 8-2
khay chứa mẫu, 1-9
khay chứa mẫu, chuẩn bị, 5-2
khay chứa STAT, chuẩn bị, 5-4
khay chứa, chạy kiểm chuẩn, 8-2
khay chứa, chuẩn bị mẫu, 5-2
khay chứa, chuẩn bị STAT, 5-4
khay chứa, kiểm chuẩn, 1-9
khay chứa, mẫu, 1-9
khay dỡ liệu và nạp liệu, tùy chọn, 1-5
khay nạp liệu và dỡ liệu tùy chọn, 1-5
khay nạp liệu và dỡ liệu, tùy chọn, 1-5
khay nạp liệu/dỡ liệu, làm sạch tùy chọn, 12-4
khởi động sau khi tắt máy trong thời gian
dài, 8-1
KHÔNG CÓ KẾT QUẢ SINH HÓA, 6-15
không đạt, CalChek, 11-9
không thành công, xử lý, 6-17
kiểm soát chất lượng, 4-1
kiểm soát chất lượng, chạy, 4-2
kiểm tra kết quả kiểm soát chất lượng, 4-4
kim hút mẫu, 1-7
kim hút, mẫu, 1-7
ký hiệu, x

L
làm sạch bộ dò ống mẫu, 12-23
làm sạch bộ phận cung cấp que thử, 12-5
làm sạch bộ phận vận chuyển mẫu, 12-4
làm sạch bồn rửa, 12-19
làm sạch cảm biến quang trên bộ phận vận
chuyển mẫu, 12-28
làm sạch khay nạp liệu/dỡ liệu tùy chọn, 12-4
lắp đặt, 1-2
lấy thông tin nhân khẩu bệnh nhân từ LIS, 9-21
lệnh thủ công, 7-1
lệnh thủ công, nhập, 7-2
lệnh thủ công, truy cập, 7-1
lệnh, thủ công, 7-1
LIS, bật, 9-21
loại dịch — các thành phần hữu hình, 9-22
lỗi kiểm soát chất lượng, 4-3
lỗi, kiểm soát chất lượng, 4-3

M
mã số mẫu xét nghiệm, sửa, 6-5

mã số mẫu xét nghiệm, tìm kiếm theo, 6-8
mã số người vận hành, tìm kiếm theo, 6-9
màn hình cài đặt, 9-1
màn hình cảm ứng, 1-10
màn hình danh sách công việc, 6-1
màn hình lệnh thủ công, xóa thông tin mẫu xét
nghiệm, 7-3
màn hình mẫu xét nghiệm, 6-19
màn hình mẫu xét nghiệm, truy cập, 6-19
màn hình thiết bị, 1-12
màn hình thiết lập, truy cập, 9-3
màng lọc dung dịch rửa và bình chứa dung dịch
rửa, thay, 13-1
màu sắc, 1-22
màu và độ trong suốt, 2-2
mẫu xét nghiệm bị gắn cờ, 6-13
mẫu xét nghiệm ở nhiệt độ phòng, 5-1
mẫu xét nghiệm, bị gắn cờ, 6-13
mẫu xét nghiệm, hủy xóa, 6-4
mẫu xét nghiệm, xóa, 6-4
mẫu, chạy, 5-3
mẫu, chạy STAT, 5-3
mẫu, thiếu, 6-16
máy in, 1-10
máy lấy mẫu, 1-5
menu bảo trì, truy cập, 10-1
mẹo, xxix
mồi đường ống dẫn của hệ thống, 8-2
mục đích sử dụng, 1-1

N
nạp que thử sinh hóa nước tiểu, 5-4
người vận hành mới, thêm mới, 9-11
người vận hành, sửa đổi, 9-12
người vận hành, thêm mới, 9-11
người vận hành, xóa, 9-12
nguyên lý vận hành, 2-1
nguyên tắc xét nghiệm và giới hạn của quy
trình, 1-27
nhân khẩu, 9-22
nhân khẩu, chỉnh sửa, 6-5
nhân khẩu, lấy thông tin bệnh nhân từ LIS, 9-21
nhãn mã vạch, 5-3
nhãn, mã vạch, 5-3
nhập lệnh thủ công, 7-2
nhật ký bảo trì, 10-33
nhật ký, bảo trì, 10-33
nitrit, 1-21
nồng độ chất phân tích âm tính theo từng ngày
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trong 20 ngày, 1-24
nồng độ chất phân tích dương tính theo từng
ngày, 1-25
nước thải, thải bỏ, 12-3
nước tiểu chứa nhiều máu, 5-1
nước tiểu, nhiều máu, 5-1
nút, 1-16
Báo cáo lại, 4-5
Bỏ qua, 6-20
Chấp nhận, 6-20
In danh sách, 4-5
Tìm kiếm, 4-5
Xem lại mẫu xét nghiệm bị gắn cờ, 6-14, 6-20
Xóa, 4-5
Xóa khay chứa, 7-3
Xóa mẫu xét nghiệm bị gắn cờ, 6-20
Xóa tất cả, 7-3
nút Báo cáo lại, 4-5
nút Bỏ qua, 6-20
nút Chấp nhận, 6-20
nút chọn màn hình, 1-12
nút chọn, màn hình, 1-12
nút In danh sách, 4-5
nút Tìm kiếm, 4-5
nút Xem lại mẫu xét nghiệm bị gắn cờ, 6-14, 6-20
nút Xóa, 4-5
nút Xóa khay chứa, 7-3
nút Xóa mẫu xét nghiệm bị gắn cờ, 6-20
nút Xóa tất cả, 7-3

P
phạm vi báo cáo kết quả độ trong suốt và
màu, 1-22
phạm vi báo cáo kết quả màu và độ trong
suốt, 1-22
phạm vi đo và độ nhạy, 1-23
phạm vi và giá trị, dự kiến, 1-24

Q
quản lý dữ liệu, 14-1
que thử sinh hóa nước tiểu, nạp, 5-4
que thử xét nghiệm, 1-9
que thử xét nghiệm sinh hóa, A-9
que thử xét nghiệm, sinh hóa, A-9
que thử, nạp sinh hóa nước tiểu, 5-4
que thử, xét nghiệm, 1-9
que thử, xét nghiệm sinh hóa, A-9
quy cách đóng gói, 1-10
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quy cách ống mẫu, 5-1
quy cách, ống mẫu, 5-1
quy ước, xxvi

S
S1, 6-17
S2, 6-18
S3, 6-18
sắp xếp danh sách công việc, 6-3
số liệu kiểm kê, 10-8
số liệu thống kê kiểm soát chất lượng, 4-11
số liệu thống kê, kiểm soát chất lượng, 4-11
số thứ tự, 9-33
STAT, chạy mẫu, 5-3
sử dụng và bảo quản, 11-2
sử dụng vật liệu đã hết hạn, A-8
sử dụng, mục đích, 1-1
sửa đổi người vận hành, 9-12
sửa mã số mẫu xét nghiệm, 6-5

T
tải hướng dẫn dành cho người vận hành về thiết
bị, xxix
tần suất kiểm chuẩn, 4-1
tắt máy trong thời gian dài, chuẩn bị, 8-1
tắt máy, chuẩn bị cho thời gian dài, 8-1
thải bỏ nước thải, 1-7, 12-3
thải bỏ que thử, 1-7
thải bỏ, nước thải, 1-7
thải bỏ, que thử, 1-7
thành phần bên trong, tiếp cận, 10-24
thành phần, tiếp cận bên trong, 10-24
thay bình chứa dung dịch rửa và màng lọc dung
dịch rửa, 13-1
thay vật tư tiêu hao, 13-1
thay, vật tư tiêu hao, 13-1
thẻ, báo cáo bệnh nhân có, 14-16
thêm người vận hành mới, 9-11
theo dõi vật tư tiêu hao, A-1
theo dõi, vật tư tiêu hao, A-1
thiết bị đọc mã vạch, 1-5
thiết bị đọc, mã vạch, 1-5
thiết bị ngoại vi, 1-10
thiết lập hệ thống, 9-1
thiếu mẫu, 6-16
thông báo cảnh báo, 10-15, A-10
thông báo cho cảnh báo, thận trọng, quan trọng
và ghi chú, ix
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thông báo cờ trên hệ thống sinh hóa, 6-14
thông báo, cảnh báo, 10-15, A-10
thông tin mẫu xét nghiệm từ LIS, 9-21
thông tin mẫu xét nghiệm, xóa, 7-3
thông tin mẫu xét nghiệm, xóa từ màn hình
thiết bị, 7-3
thông tin nhân khẩu bệnh nhân từ LIS, lấy, 9-21
thông tin về vật tư tiêu hao, A-1
thùng đựng dung dịch rửa, 1-7
thùng đựng, dung dịch rửa, 1-7
tiếp cận các thành phần bên trong, 10-24
tìm kiếm, 6-7
tìm kiếm theo mã số mẫu xét nghiệm, 6-8
tìm kiếm theo mã số người vận hành, 6-9
tóm tắt về ca làm việc, 1-13
trạm nạp liệu và dỡ liệu, 1-5
trạm, nạp liệu và dỡ liệu, 1-5
trình tạo báo cáo, 14-13
trình tạo quy tắc, 14-1
trợ giúp hệ thống, xxvii
trợ giúp, hệ thống, xxvii
trọng lượng riêng, 1-21, 1-27, 2-1
trọng lượng, riêng, 1-21, 1-27, 2-1
trường Lô, 4-6
trường Loại, 4-6
trường Trạng thái, 4-6
truy cập lệnh thủ công, 7-1
truy cập màn hình mẫu xét nghiệm, 6-19
truy cập màn hình thiết lập, 9-3
truy cập menu bảo trì, 10-1
Tùy chọn Gắn cờ thao tác quét mã vạch không
thành công, 9-30

X
XÁC NHẬN KẾT QUẢ SINH HÓA, 6-15
xem xét kết quả, 6-1
xeton, 1-20
xóa mẫu xét nghiệm, 6-4
xóa người vận hành, 9-12
xóa thông tin mẫu xét nghiệm, 7-3
xóa thông tin mẫu xét nghiệm khỏi màn hình
lệnh thủ công, 7-3
xóa thông tin mẫu xét nghiệm từ màn hình thiết
bị, 7-3
xử lý không thành công, 6-17
xử lý vật liệu kiểm soát chất lượng, 4-1

Y
yêu cầu, 1-1

U
Urobilinogen, 1-20

V
vận hành, nguyên lý, 2-1
vật liệu đã hết hạn, sử dụng, A-8
vật liệu hiệu chuẩn/kiểm soát chất lượng, A-8
vật liệu kiểm chuẩn, 4-1
vật liệu kiểm soát chất lượng, xử lý, 4-1
vật liệu kiểm soát chất lượng/hiệu chuẩn, A-8
vật liệu xác minh hiệu chuẩn, 11-1
vật liệu, kiểm soát chất lượng/hiệu chuẩn, A-8
vật liệu, sử dụng đã hết hạn, A-8
vật tư tiêu hao, 5-4
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Bảo hành
Beckman Coulter, Inc. đảm bảo rằng sản phẩm do Beckman Coulter, Inc. hoặc các công ty liên kết của
Beckman Coulter, Inc. sản xuất và bán không có khiếm khuyết do nguyên vật liệu và/hoặc tay nghề trong điều
kiện sử dụng và bảo dưỡng bình thường trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng kể từ khi
Beckman Coulter hoặc nhà phân phối do Beckman Coulter ủy quyền lắp đặt xong thiết bị, hoặc kể từ thời
điểm Bên mua ký vào phiếu Bảo hành/Nghiệm thu của Beckman Coulter hoặc trong vòng mười lăm (15) tháng
kể từ khi gửi hàng, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. Beckman Coulter sẽ không gia hạn bảo hành cho
bất kỳ sản phẩm nào đã bị sửa đổi (bao gồm bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào), thay đổi hoặc sửa chữa bởi
người không được Beckman Coulter cho phép hoặc phê duyệt hay cho các sản phẩm được bán dưới dạng sản
phẩm đã qua sử dụng.
Nghĩa vụ của Beckman Coulter theo bảo hành này CHỈ giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế (do
Beckman Coulter quyết định) các bộ phận khiếm khuyết tại kho giao hàng lên tàu hoặc tại văn phòng của
Beckman Coulter ở địa phương hay ở nơi khác theo chỉ định của Beckman Coulter. Việc giao thiết bị để sửa
chữa hoặc thay thế sẽ không làm gián đoạn hay kéo dài thời hạn của bảo hành này. Bảo hành của
Beckman Coulter không áp dụng cho vật tư tiêu hao, trừ khi được xác nhận cụ thể bằng văn bản, và cũng
không áp dụng cho sản phẩm hay bộ phận mà Bên mua sản xuất.
Bên mua chỉ được hưởng bảo hành có giới hạn này nếu ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho
Beckman Coulter về mọi lỗi hỏng và nếu kết quả kiểm tra của Beckman Coulter cho thấy yêu cầu của Bên mua
là hợp lệ theo điều khoản của bảo hành này.
Beckman Coulter không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào ngoài những đảm bảo trong tài liệu này hoặc những đảm
bảo có thể được cung cấp trong một bảo hành riêng áp dụng cho danh mục sản phẩm áp dụng. Bảo hành có
giới hạn như vậy sẽ thay thế tất cả các bảo hành khác, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở
bất kỳ cam kết rõ ràng hay ngụ ý nào về khả năng bán được hay tính phù hợp cho các mục đích cụ thể và bảo
hành đó sẽ cấu thành bảo hành duy nhất dành cho sản phẩm đó.

Giới hạn trách nhiệm
Beckman Coulter sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp không thể sử dụng, mất doanh thu hay
lợi nhuận dự tính nào hoặc cho bất kỳ thiệt hại có tính chất hệ quả hay ngẫu nhiên nào từ việc mua hay sử
dụng sản phẩm.
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Các tài liệu có liên quan
Bạn có thể tìm tài liệu trên trang
web của chúng tôi tại địa chỉ
www.beckmancoulter.com/techdocs
Hướng dẫn sử dụng
PN 300-4449
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