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Bước 1: Kiểm tra dây điện nguồn, bật công tắc nguồn, chờ cho máy đếm ngược hết thời gian ủ
(600s góc dưới bên trái màn hình) và đạt nhiệt độ là 37°C.
Bước 2: Chạy mẫu.


Từ Main Menu chọn Work→ Test→ Sample→Chọn test cần chạy→ Đưa mẫu vàocần
hút→ Nhấn nút, chờ cho đến khi nghe tiếng buýt thì đưa mẫu ra ( nếu chạy Calib thì chọn
STD).

 Từ Main Menu chọn Wash→ Đưa dung dịch rửa vào cần hút→ Nhấn nút, chờ cho đến
khi nghe tiếng buýt thì lấy ra.


Lưu ý: Để kết quả được chính xác thì nên chạy rửa mỗi khi chạy mẫu xong.



Từ Main Menu chọn→ Work→ Work List→ Nếu muốn chọn tìm kiếm và in kết quả từ
Test thì chọn Print by Test hoặc nếu muốn chọn tìm kiếm và in kết quả từ mẫu thì chọn
Print by sample.



In hết tất cả các kết quả thì chọn Print all.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY SINH HÓA MONARCH-180
-----I. Quy trình sử dụng máy.
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 Bước 1: Kiểm tra nước vào, nước rửa ở vị trí 40 trên khay hóa chất và bình
Detergent và kiểm tra nguồn.
 Bước 2: Khởi động CPU. Mở phần mềm, sau đó mở máy MONARCH-180.
Nhập:

User

Password

: xn

: xn

Sau đó chọn Online → chờ máy trở về chế độ Stand-by.
II. Check thuốc.
Kiểm tra thuốc trên mâm hóa chất, trường hợp thuốc gần hết nên bỏ đi và thay thuốc mới để tránh
trường hợp bị nhiễm thuốc.
Vào Reagent info → chọn Reagent horizontal, để kiểm tra thể tích thuốc.
III. Chạy mẫu.
Vào Sample register → nhập Sample No → chọn vị trí để mẫu (Pos) →chọn test cần chạy (bảng
Item info) → chọn Register sample → chọn Patient info để nhập thông tin bệnh nhân → chọn
Register patient → chọn Start test máy bắt đầu phân tích mẫu (Lưu ý đặt mẫu đúng ví trí đã cài
đặt).
Xem kết quả chạy mẫu: vào Test Result. Nếu muốn in kết quả, vào Preview để in.
IV. Chạy Calib.
Chuẩn bị type blank và calib đểvào vị trí đã cài đặt. Để chạy calib vào Calibration → chọn
Calibration register → chọn Calibration type (2 point calibration) → chọn Test calib trong
bảng Test item → chọn Register test → chọn Calib test để bắt đầu chạy calib.
Xem kết quả chạy calib vào Calibration result.
CHÚ Ý: Chạy calib trong những trường hợp: Chạy control không đạt, thay thuốc mới, thay bóng
đèn hoặc thay cuvette.
V. Chạy QC.
Khi chạy QC sẽ phải chạy đồng thời 2 mức control N và P.
Vào QC → chọn QC register → chọn test cần chạy → chọn QC test để chạy QC (nhớ vị trí
control đã cài đặt) → vào Monthly QC → chọn Test Result.

VI. Quy trình bảo dưỡng máy.
 Cell blank hàng ngày trước khi chạy mẫu.
Từ Maintenance → chọn Maintenance List → chọn Cuvette blank test → chọn Execute.
Giá trị cell blank :
Dòng thứ nhất : < 16000
Các dòng còn lại: < ± 800.
 Chạy rửa cuối ngày.
Từ Maintenance → chọn Rinsing reaction cuvette.

============================
Trong quá trình sử dụng máy, mọi vấn đề về máy xin liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh
phục vụ quý khách hàng.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
Kỹ sư lắp đặt máy:
Di động:
Trưởng phòng kỹ thuật : Phạm Thế Hiền
Di động : 039.233.5658
Để được phục vụ quý khách tốt nhất, mọi thông tin phản ánh về cung cách phục vụ của công ty
như: thái độ làm việc của kỹ sư sửa chữa, việc đặt hàng hóa, giao nhận hàng hóa… mong quý
khách hàng phản ánh về số điện thoại hotline của công ty 039.233.5658 để chúng tôi sớm có biện
pháp điều chỉnh.
Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng thiết bị của chúng tôi.
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Bước 1: Kiểm tra nước vào, nước rửa ở vị trí 45 trên khay hóa chất và bình Detergent và kiểm
tra nguồn.
Bước 2: Khởi động CPU. Mở phần mềm sau đó mở máy MONARCH-240
Nhập : User: xn
Password : xn
Sau đó chọn Online → chờ máy trở về chế độ Stand-by.
Check thuốc.
Kiểm tra thuốc trên mâm hóa chất, trường hợp thuốc gần hết nên bỏ đi và thay thuốc mới
để tránh trường hợp bị nhiễm thuốc.
Vào Reagent info → chọn Reagent horizontal, để kiểm tra thể tích thuốc.
Chạy mẫu.
Vào Sample register → nhập Sample No → chọn vị trí để mẫu ( Pos) →chọn test cần
chạy (bảng Item info) → chọn Register sample → chọn Patient info để nhập thông tin
bệnh nhân → chọn Register patient → chọn Start test máy bắt đầu phân tích mẫu ( luư ý
đặt mẫu đúng ví trí cài).
Xem kết quả chạy mẫu: vào Test Result. Nếu muốn in kết quả, vào Preview để in.
Chạy Calib.

IV.
-

Chuẩn bị type blank và calip để vào vị trí đã cài.

-

Để chạy calib vào Calibration → chọn Calibration register → chọn Calibration type
(2 point calibration) → chọn Test calib trong bảng Test item → chọn Register test →
chọn Calib test để bắt đầu chạy calib

-

Xem kết quả chạy calib vào Calibration result

CHÚ Ý: Chạy calib trong những trường hợp: Chạy control không đạt, thay thuốc mới, thay bóng
đèn,hoặc thay cuvett.
Chạy QC.

V.
-

Khi chạy QC sẽ phải chạy đồng thời 2 mức control N và P.

-

Vào QC → chọn QC register → chọn test cần chạy → chọn QC test để chạy QC (nhớ
vị trí control đã cài đặt) → vào Monthly QC → chọn Test Result.
Quy trình bảo dưỡng máy.

VI.

Cell blank hàng ngày trước khi chạy mẫu.
-

Từ Maintenance → chọn Maintenance List → chọn Cuvette blank test → chọn
Execute

-

Giá trị cell blank :
Từ Maintenance → chọn Rinsing reaction cuvette.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY SINH HÓA MONARCH-300
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Quy trình sử dụng máy.
Bước 1: Kiểm tra nước vào, nước rửa ở vị trí 45 trên khay hóa chất và bình Detergent và kiểm tra
nguồn.
Bước 2: Khởi động CPU. Mở phần mềm sau đó mở máy MONARCH-300
Nhập : User: xn
Password : xn
Sau đó chọn Online → chờ máy trở về chế độ Stand-by.
Check thuốc.
Kiểm tra thuốc trên mâm hóa chất, trường hợp thuốc gần hết nên bỏ đi và thay thuốc mới
để tránh trường hợp bị nhiễm thuốc.
Vào Reagent info → chọn Reagent horizontal, để kiểm tra thể tích thuốc.
Chạy mẫu.
Vào Sample register → nhập Sample No → chọn vị trí để mẫu ( Pos) →chọn test cần
chạy (bảng Item info) → chọn Register sample → chọn Patient info để nhập thông tin
bệnh nhân → chọn Register patient → chọn Start test máy bắt đầu phân tích mẫu ( luư ý
đặt mẫu đúng ví trí cài).
Xem kết quả chạy mẫu: vào Test Result. Nếu muốn in kết quả, vàoPreview để in.
Chạy Calib.

IV.
-

Chuẩn bị type blank và calip để vào vị trí đã cài.

-

Để chạy calib vàoCalibration → chọn Calibration register → chọn Calibration type (2
point calibration) → chọn Test calib trong bảng Test item → chọn Register test → chọn
Calib test để bắt đầu chạy calib

-

Xem kết quả chạy calib vào Calibration result

CHÚ Ý: Chạy calib trong những trường hợp: Chạy control không đạt, thay thuốc mới, thay bóng
đèn,hoặc thay cuvett.
W.
-

Chạy QC.
Khi chạy QC sẽ phải chạy đồng thời 2 mức control N và P.

-

Vào QC → chọn QC register → chọn test cần chạy → chọn QC test để chạy QC (nhớ vị
trí control đã cài đặt) → vào Monthly QC → chọn Test Result.
Quy trình bảo dưỡng máy.

VI.

Cell blank hàng ngày trước khi chạy mẫu.
-

Từ Maintenance →chọn Maintenance List → chọn Cuvette blank test → chọn Execute

-

Giá trị cell blank :
Từ Maintenance → chọn Rinsing reaction cuvette.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY SINH HÓA MONARCH-400
Quy trình sử dụng máy.
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Bước 1: Kiểm tra nước vào, nước rửa ở vị trí 45 trên khay hóa chất và bình Detergent và kiểm
tra nguồn.
Bước 2: Khởi động CPU. Mở phần mềm sau đó mở máy MONARCH-400
Nhập : User: xn
Password : xn
Sau đó chọn Online → chờ máy trở về chế độ Stand-by.
Check thuốc.
Kiểm tra thuốc trên mâm hóa chất, trường hợp thuốc gần hết nên bỏ đi và thay thuốc mới
để tránh trường hợp bị nhiễm thuốc.
Vào Reagent info → chọn Reagent horizontal, để kiểm tra thể tích thuốc.
Chạy mẫu.
Vào Sample register → nhập Sample No → chọn vị trí để mẫu ( Pos) →chọn test cần
chạy (bảng Item info) → chọn Register sample → chọn Patient info để nhập thông tin
bệnh nhân → chọn Register patient → chọn Start test máy bắt đầu phân tích mẫu ( luư ý
đặt mẫu đúng ví trí cài).
Xem kết quả chạy mẫu: vào Test Result. Nếu muốn in kết quả, vàoPreview để in.
Chạy Calib.

IV.
-

Chuẩn bị type blank và calip để vào vị trí đã cài.

-

Để chạy calib vàoCalibration → chọn Calibration register → chọn Calibration type (2
point calibration) → chọn Test calib trong bảng Test item → chọn Register test → chọn
Calib test để bắt đầu chạy calib

-

Xem kết quả chạy calib vào Calibration result

CHÚ Ý: Chạy calib trong những trường hợp: Chạy control không đạt, thay thuốc mới, thay bóng
đèn,hoặc thay cuvett.
V.Chạy QC.
-

Khi chạy QC sẽ phải chạy đồng thời 2 mức control N và P.

-

Vào QC → chọn QC register → chọn test cần chạy → chọn QC test để chạy QC (nhớ
vị trí control đã cài đặt) → vào Monthly QC → chọn Test Result.
Quy trình bảo dưỡng máy.

VI.

Cell blank hàng ngày trước khi chạy mẫu.
-

Từ Maintenance →chọn Maintenance List → chọn Cuvette blank test → chọn
Execute

-

Giá trị cell blank :

-

Từ Maintenance → chọn Rinsing reaction cuvette.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY SINH HÓA
MONARCH-480
-----I. Quy trình sử dụng máy.

6

 Bước 1: Kiểm tra nước vào, nước rửa ở vị trí 45 trên 2 khay hóa chất, bình
Detergent và kiểm tra nguồn điện.
 Bước 2: Khởi động CPU. Mở phần mềm, sau đó mở máy MONARCH-480.
Nhập:

User

Password

: xn

: xn

Sau đó chọn Online → chờ máy trở về chế độ Stand-by.
II. Check thuốc.
Kiểm tra thuốc trên mâm hóa chất, trường hợp thuốc gần hết nên bỏ đi và thay thuốc mới để tránh
trường hợp bị nhiễm thuốc.
Vào Reagent info → chọn Reagent horizontal, để kiểm tra thể tích thuốc.
III. Chạy mẫu.
Vào Sample register → nhập Sample No → chọn vị trí để mẫu (Pos) →chọn test cần chạy (bảng
Item info) → chọn Register sample → chọn Patient info để nhập thông tin bệnh nhân → chọn
Register patient → chọn Start test máy bắt đầu phân tích mẫu (Lưu ý đặt mẫu đúng ví trí đã cài
đặt).
Xem kết quả chạy mẫu: vào Test Result. Nếu muốn in kết quả, vào Preview để in.
IV. Chạy Calib.
Chuẩn bị type blank và calib đểvào vị trí đã cài đặt.
Để chạy calib vào Calibration → chọn Calibration register → chọn Calibration type (2 point
calibration) → chọn Test calib trong bảng Test item → chọn Register test → chọn Calib test để
bắt đầu chạy calib.

Xem kết quả chạy calib vào Calibration result.
CHÚ Ý: Chạy calib trong những trường hợp: Chạy control không đạt, thay thuốc
mới, thay bóng đèn hoặc thay cuvette.

V. Chạy QC.
Khi chạy QC sẽ phải chạy đồng thời 2 mức control N và P.
Vào QC → chọn QC register → chọn test cần chạy → chọn QC test để chạy QC (nhớ vị trí
control đã cài đặt) → vào Monthly QC → chọn Test Result.
VI. Quy trình bảo dưỡng máy.
 Cell blank hàng ngày trước khi chạy mẫu.
Từ Maintenance → chọn Maintenance List → chọn Cuvette blank test → chọn Execute.
Giá trị cell blank :
Dòng thứ nhất : < 16000
Các dòng còn lại: < ± 800.
 Chạy rửa cuối ngày.
Từ Maintenance → chọn Rinsing reaction cuvette.

============================
Trong quá trình sử dụng máy, mọi vấn đề về máy xin liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh
phục vụ quý khách hàng.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
Kỹ sư lắp đặt máy: …………….........………
Di động: ……………………………………….
Trưởng phòng kỹ thuật : Phạm Thế Hiền
Di động : 039.233.5658
Để được phục vụ quý khách tốt nhất, mọi thông tin phản ánh về cung cách phục vụ của công ty
như: thái độ làm việc của kỹ sư sửa chữa, việc đặt hàng hóa, giao nhận hàng hóa… mong quý
khách hàng phản ánh về số điện thoại hotline của công ty 039.233.5658 để chúng tôi sớm có biện
pháp điều chỉnh.
Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng thiết bị của chúng tôi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY SINH HÓA MONARCH-600
Quy trình sử dụng máy.
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Bước 1: Kiểm tra nước vào, nước rửa ở vị trí 45 trên khay hóa chất và bình Detergent và kiểm tra
nguồn.
Bước 2: Khởi động CPU. Mở phần mềm sau đó mở máy MONARCH-600
Nhập : User: xn
Password : xn
Sau đó chọn Online → chờ máy trở về chế độ Stand-by.
Check thuốc.
Kiểm tra thuốc trên mâm hóa chất, trường hợp thuốc gần hết nên bỏ đi và thay thuốc mới
để tránh trường hợp bị nhiễm thuốc.
Vào Reagent info → chọn Reagent horizontal, để kiểm tra thể tích thuốc.
Chạy mẫu.
Vào Sample register → nhập Sample No → chọn vị trí để mẫu ( Pos) →chọn test cần
chạy (bảng Item info) → chọn Register sample → chọn Patient info để nhập thông tin
bệnh nhân → chọn Register patient → chọn Start test máy bắt đầu phân tích mẫu ( luư ý
đặt mẫu đúng ví trí cài).
Xem kết quả chạy mẫu: vào Test Result. Nếu muốn in kết quả, vàoPreview để in.
Chạy Calib.

IV.
-

Chuẩn bị type blank và calip để vào vị trí đã cài.

-

Để chạy calib vàoCalibration → chọn Calibration register → chọn Calibration type (2
point calibration) → chọn Test calib trong bảng Test item → chọn Register test → chọn
Calib test để bắt đầu chạy calib

-

Xem kết quả chạy calib vào Calibration result

CHÚ Ý: Chạy calib trong những trường hợp: Chạy control không đạt, thay thuốc mới, thay bóng
đèn,hoặc thay cuvett.
Chạy QC.

X.
-

Khi chạy QC sẽ phải chạy đồng thời 2 mức control N và P.

-

Vào QC → chọn QC register → chọn test cần chạy → chọn QC test để chạy QC (nhớ vị
trí control đã cài đặt) → vào Monthly QC → chọn Test Result.
Quy trình bảo dưỡng máy.

VI.

Cell blank hàng ngày trước khi chạy mẫu.
-

Từ Maintenance →chọn Maintenance List → chọn Cuvette blank test → chọn Execute

-

Giá trị cell blank :

-

Từ Maintenance → chọn Rinsing reaction cuvette.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY SINH HÓA MONARCH-680
-----I. Quy trình sử dụng máy.
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 Bước 1: Kiểm tra nước vào, nước rửa ở vị trí 45 trên 2 khay hóa chất, bình
Detergent và kiểm tra nguồn điện.
 Bước 2: Khởi động CPU. Mở phần mềm, sau đó mở máy MONARCH-680.
Nhập:

User

Password

: xn

: xn

Sau đó chọn Online → chờ máy trở về chế độ Stand-by.
II. Check thuốc.
Kiểm tra thuốc trên mâm hóa chất, trường hợp thuốc gần hết nên bỏ đi và thay thuốc mới để tránh
trường hợp bị nhiễm thuốc.
Vào Reagent info → chọn Reagent horizontal, để kiểm tra thể tích thuốc.
III. Chạy mẫu.
Vào Sample register → nhập Sample No → chọn vị trí để mẫu (Pos) →chọn test cần chạy (bảng
Item info) → chọn Register sample → chọn Patient info để nhập thông tin bệnh nhân → chọn
Register patient → chọn Start test máy bắt đầu phân tích mẫu (Lưu ý đặt mẫu đúng ví trí đã cài
đặt).
Xem kết quả chạy mẫu: vào Test Result. Nếu muốn in kết quả, vào Preview để in.
IV. Chạy Calib.
Chuẩn bị type blank và calib đểvào vị trí đã cài đặt.
Để chạy calib vào Calibration → chọn Calibration register → chọn Calibration type (2 point
calibration) → chọn Test calib trong bảng Test item → chọn Register test → chọn Calib test để
bắt đầu chạy calib.
Xem kết quả chạy calib vào Calibration result.
CHÚ Ý: Chạy calib trong những trường hợp: Chạy control không đạt, thay thuốc mới, thay bóng
đèn hoặc thay cuvette.
V. Chạy QC.
Khi chạy QC sẽ phải chạy đồng thời 2 mức control N và P.

Vào QC → chọn QC register → chọn test cần chạy → chọn QC test để chạy QC (nhớ vị trí
control đã cài đặt) → vào Monthly QC → chọn Test Result.
VI. Quy trình bảo dưỡng máy.
 Cell blank hàng ngày trước khi chạy mẫu.
Từ Maintenance → chọn Maintenance List → chọn Cuvette blank test → chọn Execute.
Giá trị cell blank :
Dòng thứ nhất : < 16000
Các dòng còn lại: < ± 800.
 Chạy rửa cuối ngày.
Từ Maintenance → chọn Rinsing reaction cuvette.

============================
Trong quá trình sử dụng máy, mọi vấn đề về máy xin liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh
phục vụ quý khách hàng.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
Kỹ sư lắp đặt máy: …………….........………
Di động: ……………………………………….
Trưởng phòng kỹ thuật : Phạm Thế Hiền
Di động : 039.233.5658
Để được phục vụ quý khách tốt nhất, mọi thông tin phản ánh về cung cách phục vụ của công ty
như: thái độ làm việc của kỹ sư sửa chữa, việc đặt hàng hóa, giao nhận hàng hóa… mong quý
khách hàng phản ánh về số điện thoại hotline của công ty 039.233.5658 để chúng tôi sớm có biện
pháp điều chỉnh.
Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng thiết bị của chúng tôi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY SINH HÓA MONARCH-800
Quy trình sử dụng máy.
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Bước 1: Kiểm tra nước vào, nước rửa ở vị trí 45 trên khay hóa chất và bình Detergent và kiểm tra
nguồn.
Bước 2: Khởi động CPU. Mở phần mềm sau đó mở máy MONARCH-800
Nhập : User: xn
Password : xn
Sau đó chọn Online → chờ máy trở về chế độ Stand-by.
Check thuốc.
Kiểm tra thuốc trên mâm hóa chất, trường hợp thuốc gần hết nên bỏ đi và thay thuốc mới
để tránh trường hợp bị nhiễm thuốc.
Vào Reagent info → chọn Reagent horizontal, để kiểm tra thể tích thuốc.
Chạy mẫu.
Vào Sample register → nhập Sample No → chọn vị trí để mẫu ( Pos) →chọn test cần
chạy (bảng Item info) → chọn Register sample → chọn Patient info để nhập thông tin
bệnh nhân → chọn Register patient → chọn Start test máy bắt đầu phân tích mẫu ( luư ý
đặt mẫu đúng ví trí cài).
Xem kết quả chạy mẫu: vào Test Result. Nếu muốn in kết quả, vàoPreview để in.
Chạy Calib.

IV.
-

Chuẩn bị type blank và calip để vào vị trí đã cài.

-

Để chạy calib vào Calibration → chọn Calibration register → chọn Calibration type
(2 point calibration) → chọn Test calib trong bảng Test item → chọn Register test →
chọn Calib test để bắt đầu chạy calib

-

Xem kết quả chạy calib vào Calibration result

CHÚ Ý: Chạy calib trong những trường hợp: Chạy control không đạt, thay thuốc mới, thay bóng
đèn, hoặc thay cuvett.
V. Chạy QC.
-

Khi chạy QC sẽ phải chạy đồng thời 2 mức control N và P.

-

Vào QC → chọn QC register → chọn test cần chạy → chọn QC test để chạy QC

(nhớ vị trí control đã cài đặt) → vào Monthly QC → chọn Test Result.
Quy trình bảo dưỡng máy.

VI.

Cell blank hàng ngày trước khi chạy mẫu.
-

Từ Maintenance →chọn Maintenance List → chọn Cuvette blank test → chọn Execute

-

Giá trị cell blank :

-

Từ Maintenance → chọn Rinsing reaction cuvette.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY SINH HÓA MONARCH-MODULE-1000
Quy trình sử dụng máy.
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Bước 1: Kiểm tra nước vào, nước rửa ở vị trí 45 trên khay hóa chất và bình Detergent và kiểm tra
nguồn.
Bước 2: Khởi động CPU. Mở phần mềm sau đó mở máy MONARCH-1000
Nhập : User: xn
Password : xn
Sau đó chọn Online → chờ máy trở về chế độ Stand-by.
Check thuốc.
Kiểm tra thuốc trên mâm hóa chất, trường hợp thuốc gần hết nên bỏ đi và thay thuốc mới
để tránh trường hợp bị nhiễm thuốc.
Vào Reagent info → chọn Reagent horizontal, để kiểm tra thể tích thuốc.
Chạy mẫu.
Vào Sample register → nhập Sample No → chọn vị trí để mẫu ( Pos) →chọn test cần
chạy (bảng Item info) → chọn Register sample → chọn Patient info để nhập thông tin
bệnh nhân → chọn Register patient → chọn Start test máy bắt đầu phân tích mẫu ( luư ý
đặt mẫu đúng ví trí cài).
Xem kết quả chạy mẫu: vào Test Result. Nếu muốn in kết quả, vàoPreview để in.
IV.

Chạy Calib.
a. Chuẩn bị type blank và calip để vào vị trí đã cài.
b. Để chạy calib vàoCalibration → chọn Calibration register → chọn Calibration
type (2 point calibration) → chọn Test calib trong bảng Test item → chọn
Register test → chọn Calib test để bắt đầu chạy calib
c. Xem kết quả chạy calib vào Calibration result

CHÚ Ý: Chạy calib trong những trường hợp: Chạy control không đạt, thay thuốc mới, thay bóng
đèn,hoặc thay cuvett.
V.Chạy QC.
a. Khi chạy QC sẽ phải chạy đồng thời 2 mức control N và P.

b. Vào QC → chọn QC register → chọn test cần chạy → chọn QC test để chạy QC (nhớ vị
trí control đã cài đặt) → vào Monthly QC → chọn Test Result.
Quy trình bảo dưỡng máy.

VI.

Cell blank hàng ngày trước khi chạy mẫu.
-

Từ Maintenance →chọn Maintenance List → chọn Cuvette blank test → chọn Execute

-

Giá trị cell blank :

-

Từ Maintenance → chọn Rinsing reaction cuvette.

