Preface
Xin kính chào quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của công ty chúng tôi ---- Máy phân tích điện giải
dòng CBS. CBS Electrolyte Analyzer là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để giúp bạn tiến hành xét
nghiệm điện giải cơ bản một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả trong sự thuận tiện của phòng xét
nghiệm của riêng bạn. Để sản phẩm của chúng tôi trở thành trợ thủ đắc lực cho công việc của bạn, vui
lòng đọc nội dung sau:
1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.
2. Hợp tác với trợ lý kỹ thuật của chúng tôi, người cài đặt và giải thích, chỉ huy tốt việc vận hành và bảo trì
tổng thể.
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Chương 1 Nguyên tắc đo lường
Nguyên lý của điện cực
Máy phân tích điện giải dòng CBS là một thiết bị y tế tinh vi sử dụng nguyên tắc đo Điện cực chọn lọc ion
để xác định chính xác các giá trị điện giải. Mặc dù bản thân công nghệ này khá phức tạp, việc hiểu cách
thiết bị thực hiện phân tích lấy mẫu là tương đối đơn giản. Về cơ bản, máy phân tích so sánh một giá trị
chưa biết với một giá trị đã biết để tính toán mức điện giải của mẫu.
Cái gọi là: “chọn lọc” trong “điện cực chọn lọc ion”, một số loại senor nhạy cảm với ion đặc biệt. Ví dụ:
Điện cực Natri nhạy cảm với ion Natri trong dung dịch, nó sẽ không nhạy cảm với ion khác. Vì vậy, tương
tự như vậy, nó sẽ đo các hoạt độ ion khác nhau của cùng một mẫu nếu bố trí điện cực.
Màng chọn lọc ion trải qua một phản ứng cụ thể với loại chất điện giải có trong mẫu. Màng là bộ phận
trao đổi ion, phản ứng với sự thay đổi điện của ion gây ra sự thay đổi điện thế màng, hay còn gọi là điện
thế đo, được tích tụ trong màng giữa mẫu và màng. Một chuỗi đo điện trong điện cực xác định sự khác biệt
giữa hai giá trị điện thế ở hai bên của màng.
Model
CBS-30electrolyte analyzer
CBS-3 electrolyte analyzer
CBS-40 electrolyte analyzer
CBS-4 electrolyte analyzer
CBS-50 electrolyte analyzer
CBS-5 electrolyte analyzer
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Nguyên tắc của Phương pháp
1) Nguyên tắc đo của Máy phân tích điện giải dòng CBS dựa trên ion Nernst trên điện cực chọn lọc, mối
quan hệ giữa hoạt độ ion đo được và thế điện cực, áp dụng phương trình Nernst:
E=EO+(RT/nF) ln ax
………………………...(1)
E= điện thế đo được
EO= điện thế tiêu chuẩn
R= hằng số khí chung (8.314J/K.mol)
T=nhiệt độ 273+T۟˚C
n= điện tích của ion đo được
F=Hằng số Faraday (96487C/mol)
ax= hoạt động của ion được đo
Khi điều kiện thực nghiệm và cường độ ion của mẫu không đổi, phương trình (1) có thể được đơn giản
hóa thành:
E=A+Blna
………….……………...(2)
A=Intercept
B=slope
Nernst cho chúng ta thấy, nồng độ ion được tính toán dựa trên hoạt độ của ion. Tổng số ion trong dung
dịch ảnh hưởng đến mối tương quan. Các điện cực chọn lọc ion không đo nồng độ ion mà là hoạt động
của các ion liên quan. Hoạt động này là một tiêu chí về khả năng tương tác của ion với các ion khác, trong
đó mỗi ion liên kết với một tỷ lệ năng lượng của nó.
2) Nguyên lý đo TCO2:

Sử dụng phương pháp đo áp suất.
۟heo phương trình
PV=cvRT
P – Áp suất khí trong bình phản ứng,
V – Thể tích bên trong bể phản ứng,
c – Nồng độ trong mẫu,
v – Thể tích của mẫu được rút ra,
R – Hằng số khí 0.082 ,
T – Nhiệt độ môi trường xung quanh .
Mỗi phép đo từ thể tích chất lỏng trong một số trường hợp nhất định, từ phép phân tích，P∝c , sự giải
phóng khoang đó của CO2 áp suất khí tỷ lệ với CO2 nồng độ trong mẫu.

Thuốc thử
Gói thuốc thử đặc biệt cho Máy phân tích điện giải có chứa các thuốc thử sau
Thông số

Std A

Std B

Cleanser

Ref

Reaction
Solution

Std CO2

K+ mmol/l

4.0

16.0

／

1.2×103

／

／

Na+ mmol/l

140.0

35.0

／

／

／

／

Cl- mmol/l

125.0

41.0

／

1.2×103

／

／

Ca2+ mmol/l

0.9

1.5

／

／

／

／

pH

7.4

6.8

7.4

5.5

／

／

Phụ gia

Germicide

Germicide

Germicide

Germicide

Germicide

Germicide

Nhiệt
quản

độ

bảo

Hạn dùng

Nhiệt
thường

độ

24 tháng

Nhiệt
thường

độ

24 tháng

độ

Nhiệt
thường

độ

Nhiệt
thường

Nhiệt
thường

độ

Nhiệt
thường

24 tháng

24 tháng

24 tháng

24 tháng

Làm
ống.

Hiệu chuẩn và
đo

Đo CO2

Đo CO2

100 ml

120 ml

5ml*4

Hiệu
Hiệu
Mục đích sử dụng

chuẩn

chuẩn Na+，

Na+，K+，Cl-，
K+

，

Cl-

，

sạch

Ca2+ ，pH.
Ca2+ ，pH.
Dung tích

300 ml

100 ml

160 ml

Đóng gói sản phẩm của Máy phân tích điện giải CBS-50/5
Description

Spec

Unit

Qty

Date of expiration

Multi-Biosensor Module

2 Pcs/box

Box

1

1 year

Reagent Pack

1040ml

Pack

1

2 years

Control

3*5*2ml

Box

1

2 years

độ

Calibrator

3*4*2ml

Box

1

2 years

Control TCO2

2*5*2ml

Box

1

2 years

Calibrator TCO2

2*4*2ml

Box

1

2 years

EZ-Cleaner

0.13*2+10ml

Box

1

1 year

Pump tube

/

Pc

1

Printer paper

57mm*50m

Roll

2

Thông số kỹ thuật
Serum
Resolution

Detection Range
（mmol/L）

Precision (cv)

K+

0.50～20.00

≤1.0%

0.01

Na+

15.0～200.0

≤1.0%

0.1

Cl-

15.0～200.0

≤1.0%

0.1

0.10～6.00

≤1.5%

0.01

4.00～9.00

≤1.0%

0.01

≤3.0%

0.01

Parameters

Ca2+
pH

TCO2

5.0～70.0

（mmol/L）

Note : CBS-30/3 contains K+，Na+，Cl- .
CBS-40/4 contains K+，Na+， Cl-，Ca2+ ，pH .
CBS-50/5 contains K+，Na+， Cl-，Ca2+ ，pH,TCO2.

Urine
Resolution

Parameters

Detection Range
（mmol/L）

Precision (cv)

K+

25.0-100.0

≤5.0%

0.01

Na+

130.0-260.0

≤6.0%

0.1

Cl-

140.0-260.0

≤6.0%

0.1

（mmol/L）

6 months
／

Chương 2

Cấu trúc của thiết bị

Hướng dẫn này dựa trên ví dụ về máy phân tích điện giải CBS-50 và CBS-5:
Vui lòng đọc kỹ chương này trước khi cài đặt Máy phân tích điện giải CBS! Phải đặc biệt chú ý đến sự an
toàn của người vận hành và vận hành thiết bị trong quá trình sử dụng thiết bị
Hãy chú ý đến những điều sau:
1. Dụng cụ phải để xa những nơi chất lỏng dễ bắn
2. Không lau thiết bị bằng cồn hoặc chất tẩy rửa amoniac.
3. Cẩn thận khi xử lý mẫu và dụng cụ lấy mẫu, đeo găng tay bảo hộ đủ tiêu chuẩn để tránh tiếp xúc tay với
mẫu. ۟rong trường hợp mẫu tiếp xúc với da, phải rửa ngay bằng nhiều nước và chất khử trùng.
4. Xử lý các thuốc thử đặc biệt của máy phân tích điện giải phải tuân theo các quy định liên quan của cơ
quan quản lý y tế.

2.1

Máy phân tích điện giải CBS-50 (Hình thức)

Các hình ảnh sau đây về CBS-50 làm ví dụ.

Đèn báo

Máy in

Màn hình

Van kẹp

Cảm biến

bơm

Hộp
chất

Hộp điện cực

Kim hút mẫu

hóa
ống
Van xoay

Máy phân tích điện giải CBS-5 (Hình thức)

Đèn báo
Máy in

Màn
hình

Van kẹp

Cảm biến

Hộp điện cực
bơm

Hóa chất

Kim hút mẫu

ống
Khay mẫu

Van xoay
Máy phân tích điện giải CBS-50/5 là một dụng cụ y tế tự động được điều khiển bởi chip máy tính siêu
nhỏ để đo các ion điện giải kali, natri, clorua, canxi, pH (pH được sử dụng để hiệu chuẩn ion canxi, không
phải là kết quả pH của con người) và TCO2 trong huyết thanh, và điện giải các ion kali, natri, clorua trong

nước tiểu. Máy phân tích điện giải dòng CBS bao gồm một bộ vi xử lý, hệ thống phát hiện, màn hình và
máy in vv. Tất cả các thao tác đều khả dụng bằng cách sử dụng màn hình hiển thị các phím CÓ và KHÔNG
trên bàn phím của nhạc cụ. Giao diện Người-Máy tính bao gồm bảng chính, bàn phím, máy in, màn hình,
đầu dò mẫu, cảm biến sinh học và phần điều khiển.

2.2 Các thành phần chính của Máy phân tích điện giải CBS
Các bộ phận bên trong của Máy phân tích điện giải CBS-50/5 bao gồm đầu dò mẫu, máy bơm, van
quay, hộp điện cực và máy khuấy.
Mở cửa trước, có các bộ phận bên trong khác, cảm biến chất lỏng ở phần trên của hộp điện cực.
Mô-đun Cảm biến sinh học của Máy phân tích điện giải bao gồm Na +, K +, Cl-, Ca2 +, pH và điện cực so
sánh, vị trí lắp đặt của mô-đun được dán nhãn. Bơm được sử dụng để chuyển các chất lỏng khác nhau
trong thiết bị. Van quay được điều khiển để hút chất lỏng khác nhau bằng cách thay đổi mạch chất lỏng.
Đầu dò mẫu nằm sau cửa mẫu. Gói thuốc thử chất lỏng thải áp dụng công nghệ dòng ngược để đảm bảo
rằng chất lỏng thải không bị rò rỉ. Máy khuấy là buồng phản ứng của CO2 khi thử.
Máy in nhiệt bên trong có thể in ra các giá trị đo và giá trị hiệu chuẩn với 16 mảng trên giấy nhạy nhiệt.
Thật đơn giản và nhanh chóng mà không cần đặt giấy.

Có bảng tên, giao diện nguồn, COM, RS232 (A) và RS232 (B) trên vỏ sau Máy phân tích điện giải.
Bảng tên hiển thị Số thiết bị, điện áp và công suất, v.v..
Note:
COM: Giao diện nâng cấp chương trình
RS232 (A): Giao diện mã vạch
RS232 (B): Giao diện đầu ra dữ liệu
Giao thức truyền tải dữ liệu của Giao diện đầu ra dữ liệu (RS232 (B)):
Bảng tên thiết bị

Tốc độ truyền: 9600 Không có bit chẵn lẻ Bit dữ liệu: 8 Bit dừng: 1

Cổng cắm nguồn

Cổng xuất dữ liệu

Cổng cắm đầu quét mã

Cổng đẩy dữ liệu

Chúc mừng bạn đã hiểu cấu trúc cơ bản của thiết bị, bạn đã sẵn sàng cài đặt.

Chương 3 Cài đặt
3.1 Chọn vị trí cho Máy phân tích điện giải CBS
Vị trí là quan trọng để vận hành máy phân tích của bạn không gặp sự cố. ۟rước khi bạn bắt đầu thiết lập,
hãy chọn một địa điểm thuận tiện cho nhu cầu lấy mẫu của bạn và đáp ứng các yêu cầu vật lý sau của thiết
bị:
◆ Mở nguồn, đợi trong giây lát, khi nhìn thấy giao diện bên dưới thì bắt đầu cho máy hoạt động

◆ Tránh ánh nắng trực tiếp.
◆ Nhiệt độ phòng từ 10-30˚C, nhiệt độ làm việc tốt nhất từ 15-30˚C. ۟ốt hơn là có một máy điều hòa không
khí trong phòng xét nghiệm.
◆ Độ ẩm tương đối tối đa 70%.
◆ Phòng rộng rãi cho phép không khí lưu thông tự do xung quanh thiết bị.
◆ ۟ránh xa các trường điện từ mạnh, chẳng hạn như các trường được tạo ra bởi động cơ điện và thiết bị
tia X.
◆ Tránh xa khí hoặc hơi dễ nổ.
◆ Nguồn điện phải thích ứng 50HZ, AC110 ~ 220V, tốt hơn nên chọn nguồn điện ổn định hoặc sử dụng
UPS.

3.2

Chuẩn bị

Đặt máy phân tích trên bàn, Hãy đảm bảo đủ không gian cho không gian hoạt động, tốt hơn với kết nối
nguồn điện thuận tiện. Kiểm tra cẩn thận xem có bất kỳ khiếm khuyết nào trên hoặc bỏ sót của máy
phân tích và các phụ kiện khác nhau hay không, bao gồm: sách hướng dẫn, thẻ bảo hành, giấy chứng
nhận, ống bơm, dây nguồn, MBM (Điện cực), giấy in, Gói hiệu chuẩn, chất tẩy rửa, QC, Máy hiệu
chuẩn, v.v., cũng yêu cầu khăn giấy, cốc đựng mẫu.

3.3

Cài đặt

Sau khi chuẩn bị cài đặt, sau đó cài đặt theo quy trình dưới đây:
3.3.1 Lắp đặt ống bơm
Mở cửa trước của máy phân tích, xem một ống bơm đã được tháo lắp trên giá đỡ bơm (hình 1);
۟háo đầu nối bên phải của ống bơm xuống (hình 2); Sau đó, tạo ống xung quanh đầu máy bơm
(hình 3); Vẽ đầu nối bên phải của ống và làm cho nó kết nối với lỗ trên cùng bên phải (hình 4);
Lưu ý: trong quá trình lắp đặt ống bơm, ống không được căng ra hoặc chồng lên nhau.

Picture 1

Picture 2

Picture 3

Picture 4

3.3.2 Cài đặt MBM (điện cực)
1. mở hộp MBM

Ngón trỏ đặt dưới hộp

ngón tay cái nhấn nút trên nắp hộp

Kéo nắp trước ra

2. Lấy MBM (điện cực) ra khỏi gói và đặt nó vào hộp MBM, vui lòng dán nhãn ra bên ngoài.

Khoảng

cách

MBM

hướng xuống

3. Đẩy hộp MBM về phía trước, khi nghe thấy “ka”, thì hộp MBM đã đóng lại tốt

Lưu ý: Sau khi lắp đặt MBM (điện cực), vui lòng giữ nó trong thiết bị cho đến khi hết hạn sử dụng để
tránh ô nhiễm.
3.3.3 Cài đặt gói thuốc thử
1. Lấy gói thuốc thử ra khỏi bao bì và đảm bảo rằng mô hình được dán nhãn của gói thuốc thử giống với
kiểu máy phân tích.

3.

Tháo nắp bảo vệ màu đỏ và giữ nó.

Remove the red cap

3. Trụ định vị ở các đầu nối của gói nhắm vào lỗ vị trí của khối cao su của máy phân tích.

Lỗ cắm

Chân cắm

4. Đẩy gói thuốc thử từ từ và cưỡng bức vào máy phân tích. Khi mặt trước của trụ định vị và khối cao su ở
cùng một mức, thì việc lắp đặt gói thuốc thử đã hoàn thành .

Mặt trước của trụ định vị
và khối cao su ở cùng một
mức

Lưu ý: Sau khi các nắp bảo vệ màu đỏ của gói được tháo ra, vui lòng giữ nó trong thiết bị cho đến
khi nó hết hạn để tránh ô nhiễm.

3.4 Lắp đặt và tháo khay mẫu
Đối với thiết bị cbs-5, khay mẫu và thiết bị cần được lắp ráp và kết nối với nhau
② Lấy đĩa ra và đặt nó vào giao diện
② Đầu tiên hãy lắp hai thanh giới hạn của đĩa vào hai khe dành riêng trên Dụng cụ, nhấc phích cắm
nhanh và xoay vị trí lồi của phích cắm sang bên phải phía trên, căn chỉnh rãnh giới hạn ở đầu nối thiết bị，
chèn nó bằng một lực nhẹ; "Nhấp" có nghĩa là cả hai được kết nối;
③ cả hai được kết nối;;
Lưu ý: Nhặt phích cắm thay vì đường kết nối ở phía sau, Căn chỉnh các phần nhô ra và rãnh giới hạn của
cả hai trước khi cắm chúng, tránh làm hỏng các chân bên trong phích cắm. Sau khi bật nguồn nếu đĩa
không hoạt động, điều đó có nghĩa là hai không được kết nối tốt。

Nếu bạn muốn tháo khay mẫu, hãy giữ đầu trước của đầu nối nhanh bằng tay và nhẹ nhàng
tách đầu nối ra khỏi thiết bị dọc theo mặt sau của đầu nối.
3.5 khởi động máy
1. Cắm vào phích cắm điện và đảm bảo kết nối đất tốt.
2. Mở công tắc nguồn và sau quá trình tự kiểm tra, máy phân tích sẽ vào giao diện khởi động.

Đối với CBS-5, trước tiên hãy đặt vị trí bắt đầu của khay mẫu và mã vạch,

Đặt vị trí bắt đầu của khay mẫu, nhập van bên phải trong “Tray First Set” và nhấn “YES”;
Đặt vị trí bắt đầu của mã vạch, nhập van bên phải vào "Barcode valve" và nhấn "YES", hình ảnh trực
quan sau "Hole" và "Code".
Đối với CBS-50, không đặt vị trí bắt đầu của khay mẫu và mã vạch, quay lại “Operation”.
3. Nhấn “Priming” ， quan sát chất lỏng chảy trong ống chuẩn và ống A ， B, C theo trình tự thích hợp. Lặp
lại quy trình mồi cho đến khi bốn ống chứa đầy chất lỏng hoàn toàn. ۟hông thường mồi hai lần là được..

ống tham chiếu

ống CO2

Từ ngoài vào
trong là ống
A 、 B 、 C

4. Nhấn “Change MBM”, Kích hoạt MBM (Cần kích hoạt MBM mới) ， màn hình hiển thị, sau đó tiếp tục
kích hoạt MBM trong 900 giây;
:

Sau khi kích hoạt MBM, máy phân tích sẽ tự động hiệu chỉnh

Sau khi hiệu chuẩn, nó sẽ hiển thị kết quả:

CBS-30/3 chỉ hiển thị K, Na, Cl.
Lưu ý: Nếu phạm vi độ dốc nằm trong phạm vi bình thường. Sau đó, điện cực đã qua hiệu chuẩn
Dải slope bình thường：K : 35 — 70
Na: 35 — 70
Cl:-80 — -35
Ca: 15 — 50
pH: 35 — 70
Hiển thị “OK”, nó hiển thị hiệu chuẩn đã được thông qua
Nếu điểm hiệu chuẩn không được thông qua, vui lòng chọn trong “OPERATION” - “Calibration” để hiệu
chuẩn lại .
Lưu ý: Nhấn Return, có thể chuyển sang giao diện khác.

Chọn "CO2 CaL" (chỉ dành cho CBS 50,5), nó sẽ hiển thị:

Đặt thiết bị hiệu chuẩn CO2 dưới đầu dò ， Nhấn YES;

Áp suất sẽ tăng từ 820 sau đó giữ ổn định (giá trị ổn định> 900), nếu thấp hơn sẽ ảnh hưởng đến kết quả
hiệu chuẩn.
Sau đó, đặt thiết bị hiệu chuẩn CO2 vào đầu dò để hiệu chuẩn lần thứ hai, và cuối cùng, Giá trị áp suất hiệu
chuẩn CO2 hai lần sẽ tốt hơn để gần hơn.
kết quả hiệu chuẩn:

Đối với CBS-5, đặt thiết bị hiệu chuẩn CO2 vào Lỗ 1 của khay mẫu và đầu dò mẫu có thể tự động rút thiết
bị hiệu chuẩn CO2 cho lần hiệu chuẩn thứ hai.
Lưu ý: Hiệu chuẩn CO2 sẽ được thông qua khi kết quả trong phạm vi bình thường.
CO2 dải bình thường : 5.0～ 60.0
OK = Đã thông qua hiệu chuẩn. Nếu không ổn, vui lòng hiệu chỉnh lại
Lưu ý: Máy có thể hoạt động liên tục trong 7 ngày mà không cần tắt khi quá trình hiệu chuẩn CO2
được thông qua. nhấn “Không” để bỏ qua quy trình hiệu chuẩn CO2 sau khi máy đánh thức khỏi
chế độ ngủ. Hoặc bạn cũng có thể thực hiện hiệu chuẩn CO2 trong 7 ngày. Nhưng 7 ngày sau, Quy
trình hiệu chuẩn phải được thực hiện.

Kết quả hiệu chuẩn của hiệu chuẩn Ion và hiệu chuẩn CO2 có thể được in trong “ Print
Set ”—“CaLResult”,
Các thủ tục như dưới đây:
ấn vào biểu tượng

, vào được màn hình menu

Chọn “Print Set”, màn hình hiển thị:

ấn Last Result，Nó sẽ in báo cáo mẫu lần cuối cùng;
Ấn CaL Result，Nó sẽ in kết quả hiệu chuẩn;
Ấn Printer On/Printer OFF，cài đặt máy in ON và OFF.

5. Quá trình hiệu chuẩn được thông qua, sau đó nó có thể vận hành thử nghiệm mẫu
Nếu CBS-50 ,ấn vào biểu tượng

,và giao diện “Ready” sẽ trở lại “ Ready ”

Mở vòi phun mẫu ở trạng thái Ready, màn hình sẽ hiển thị:

Đặt mẫu vào Probe và nhấn “YES”

Sau khi phân tích, màn hình sẽ hiển thị kết quả kiểm tra và máy in sẽ in ra kết quả.

Nếu muốn thử mẫu tiếp theo, nâng trực tiếp vòi phun mẫu lên và bắt đầu thử mẫu; Nếu không kiểm tra lại,
sau đó quay lại “Ready ”.
Đối với CBS-5, bao gồm hai cách kiểm tra: thủ công và tự động;
Nếu khay mẫu không hoạt động, trước tiên trong giao diện “Program”, nhấn “Bar Sam Set” để chọn “Samp
Press YES”, và trong giao diện “Vận hành”, nhấn “AU۟O ۟est”, nó sẽ hiển thị trực tiếp, đặt mẫu vào đầu
dò và nhấn “Start”:

Nếu khay mẫu OK, đặt mẫu vào khay mẫu, nhấn nút “AU۟O ۟est”, nó sẽ hiển thị:

۟rong “Ini hole num” và “Test num”, nhập số kiểm tra và nhấn “YES” ở phần sau, trong giao diện này, nhấn

“Change ID”, nó sẽ thay đổi id của kết quả:

Nhấn “Start”, máy sẽ tự động kiểm tra các mẫu.
Note: Nếu thiết bị không hoạt động trong hai giờ, nó sẽ ở trạng thái không hoạt động, ấn vào

để

máy khởi động lại.
3.6 PHỤ KIỆN Thay thế
3.6.1 Thay giấy in
Đèn báo máy in báo đã đủ giấy in, khi đèn nhấp nháy bạn tiến hành thay giấy in theo các bước sau：
1. Nhấn vào bảng điều khiển máy in, dùng ngón tay cái ấn nút mở nắp xuống (với một hình tam giác trên
nút được đánh dấu gạch chân)
Đèn báo

Mở lắp

2. Nắm chặt bảng điều khiển cổng nâng phía sau bằng ngón tay trỏ, mở nắp trước của máy in, lấy cuộn
giấy ra khỏi cuộn giấy bị thiếu hoặc thừa

Black Roller

3. Cuộn giấy nhiệt theo hướng được hiển thị vào máy nghiền, kéo mặt giấy ra, nắp trước, đèn báo OK

3.6.2 Thay thế điện cực
Khi hết tuổi thọ sử dụng điện cực, không thể thông qua hiệu chuẩn, bạn cần thay thế điện cực mới, cách
thay thế như sau:
Tham khảo phương pháp mở hộp điện cực 3.3.2
Dùng hai ngón tay lấy điện cực ra khỏi hộp để thay thế

Đặt tham chiếu phương pháp điện cực mới 3.3.2
Sau khi thay thế, trong menu "3. OPERATION", chọn "Change MBM" và kích hoạt điện cực
3.6.3 Gói thuốc thử thay thế
Gói thuốc thử được sử dụng trong một thời gian, lượng thuốc thử còn lại giảm xuống còn 6 phần trăm, thiết
bị sẽ được nhắc thay thế dung dịch không đủ Gói thuốc thử (nhắc bạn trước khi sẵn sàng cho gói thuốc thử

mới), khi đó gói thuốc thử gần như hết, cần phải thay một gói thuốc thử mới. Thay thế như sau:
1. Remove the empty reagent pack from the instrument

2. Cài đặt gói thuốc thử mới, tham khảo 3.3.3
3. Gói thuốc thử mới có thể tháo rời nắp bảo vệ màu đỏ lên thay thế cho giao diện gói thuốc thử cũ, ngăn
ngừa ô nhiễm.
4. Đặt một bộ thuốc thử mới, vào màn hình "Operation", nhấn Chọn menu "Change Pack",
Lời nhắc trên màn hình

Ấn “YES”,sẽ hiển thị:

ấn “Return”, sẽ quay lại màn hình “Operation”:
ấn biểu tượng

liên tục cho đến khi bạn trở lại trạng thái chuẩn bị, số tiền còn lại vào 100% góc trên bên

phải để hoàn thành thao tác.

5.Nhập giao diện "Operation", nhấn "Priming" hai lần để đường ống chứa đầy chất lỏng.
Note: Thực hiện hành động này là để đảm bảo rằng công cụ tính toán dung dịch còn lại phù hợp với việc
sử dụng thực tế của lượng dung dịch còn lại
3.6.4 Thay thế ống
Dụng cụ này chuyên dụng ống bơm nhu động tuổi thọ ống bơm thường là sáu tháng, thấy rằng nếu bạn sử
dụng ống bơm bị hỏng, có thể được thay thế.
1. Ống bơm cũ được tháo ra khỏi ngăn chứa
2. Ống ra khỏi Hộp MDM vào đầu nối trên một đầu của ống mới
Ống ra khỏi MBM
Box

Đầu nối

3. Phụ kiện cuối này treo ở bên phải của lỗ mở giá đỡ ống bơm

Tube holder

4. kéo đầu kia của ống để bỏ qua đầu tròn được treo xuống bên trái của lỗ mở giá đỡ ống bơm, ống không
được quá căng và xoắn gấp

Dây bơm

5. Ống thải vào khớp nối ở đầu bên trái của ống để hoàn thành việc lắp đặt

ống thải

6. Vào " Program" (password: 6666), Note: Nhập mật khẩu 6666, nhấn nút “OK”, sau đó nhấn nút
“Ascertain”

chọn "Pump CaL Set" xung đầu vào 1700, nhấn Ascertain để đợi giá trị hiển thị trên màn hình..

7. 7. Nhập lại "Pump Cal Set", theo số xung của màn hình xuất hiện, nhập 1750 nhấn Ascertain, tốc độ
bơm được điều chỉnh gần 1.000 (phạm vi tốt nhất là 0,990-1,050).
3.6.5 Ống bơm CO2
Ống bơm CO2 đặc biệt có thời hạn sử dụng 6 tháng. Nếu có bất kỳ hư hỏng hoặc giảm độ đàn hồi, vui lòng
thay thế nó kịp thời .
1. Tháo ống khỏi giá đỡ;
2. Nối một đầu với ống thuốc thử CO2 và cố định trên giá đỡ;
thắt một đầu bằng ống thuốc thử CO2 và cố định trên giá đỡ.

CO2 ống hóa chất

Đỡ ống

CO2 ống bơm

3. Sửa ống bơm như hình

4. Kết nối đầu kia với Ống CO2 trên buồng phản ứng,

Chương 4 Chạy mẫu
Sau khi lắp đặt thiết bị và hiệu chuẩn điện cực, việc kiểm tra các mẫu sẽ dễ dàng hơn. Máy phân tích
điện cực CBS cung cấp phân tích huyết tương, huyết thanh, dung dịch nước và dung dịch nước tiểu
nhanh chóng, thuận tiện cho:
K+
Potassium
+
Na
Sodium
Cl
Chloride
2+
Ca
Calcium
TCO2
Máy phân tích sẽ chấp nhận mẫu trực tiếp từ hầu hết các vật chứa thông thường, bao gồm ống thu
thập, ống tiêm, cốc đựng mẫu và ống mao dẫn.
Note: Luôn tuân thủ các quy trình an toàn thích hợp khi xử lý các mẫu sinh học.
Thu thập và xử lý mẫu
4.1 Mẫu huyết thanh
Lấy máu vào ống trên cùng màu đỏ không chứa chất chống đông máu. Để cho máu đông lại rồi ly tâm.
Tách huyết thanh vào một ống nghiệm khác hoặc cốc đựng mẫu càng sớm càng tốt.
Huyết thanh có thể được bảo quản lâu hơn máu toàn phần, mặc dù tốt hơn là nên đậy nắp và đặt trong
tủ lạnh.
Note:
1. Khi phân lập huyết thanh, cần phải sử dụng máy ly tâm để cắt lọc nghiêm ngặt, RPM tối đa không được
cao hơn 3500 vòng / phút.
2. Với nhiều xét nghiệm lâm sàng, sau khi đựng huyết thanh trong cốc đựng mẫu được sử dụng trên hầu
hết các máy phân tích hóa sinh trong 5 phút, nó sẽ phân tích ra ion Kali, Natri, Clo, Canxi, ảnh hưởng lớn
đến nồng độ, cố gắng tránh sử dụng cốc sinh hóa để đựng huyết thanh và kiểm tra chất điện giải.
4.2 Mẫu máu
Máy phân tích CBS có thể chọn xem có quét mã vạch hay không, phương pháp là chọn "Program",
chọn "Barcode Set" để đặt có sử dụng Mã vạch hay không. Nếu bạn chọn Mã vạch, cửa thang máy sau khi
hiệu chuẩn ok, hiển thị "Please Scanning Sample Barcode", quét vào mã vạch cần kiểm tra. mặc định của
máy phân tích là Không phải BC đầu vào.
Lưu ý: Giá trị pH để hiệu chuẩn ion canxi, không phải là giá trị pH của kết quả.
Sau khi máu được rút ra, CO2 sẽ giải phóng vào không khí và độ pH tăng lên. Độ pH trong máu có liên
quan nghịch giữa độ pH và nồng độ canxi ion hóa. ۟rong khi pH tăng 0,1, nồng độ canxi ion hóa giảm
khoảng 4% -5%. Vì vậy, khi dùng huyết thanh để thử canxi ion hóa, nếu ra ngoài đã lâu, kết quả canxi bị
ion hóa không có ý nghĩa lâm sàng. Nó phải báo cáo canxi ion hóa tiêu chuẩn (nCa) với việc hiệu chỉnh pH
= 7,40, để giảm ảnh hưởng của pH.
Kết quả pH được in ra là giá trị pH được thử nghiệm thực tế, sau đó tính giá trị canxi ion hóa tiêu chuẩn
(nCa) theo công thức. Vì canxi ion hóa được thử nghiệm thực tế không có ý nghĩa lâm sàng, cơ sở chính

của chẩn đoán lâm sàng là nCa, iCa và ۟Ca chỉ mang tính chất tham khảo.
Sau khi hiệu chuẩn thiết bị và ở trạng thái “Ready”, nhấc cửa lấy mẫu ra, lời nhắc “Probe in Serum” sẽ
hiển thị, nhấn “YES” và máy bơm sẽ bắt đầu hút. Giới thiệu mẫu với đầu dò.
Nếu CBS-50, Giữ mẫu dưới đầu dò cho đến khi đủ mẫu và đầu dò sẽ tự động dừng, di chuyển mẫu và sử
dụng khăn giấy không xơ để làm sạch đầu dò. Nếu không có mẫu nào được trích xuất trong 20 giây, thì nó
sẽ cho biết Không có mẫu.
Note: Điều rất quan trọng là đầu dò mẫu phải được làm sạch cẩn thận mỗi lần sau khi hút mẫu.
Đóng cửa mẫu và đếm ngược ngắn sẽ bắt đầu. “Sample Testing…” sẽ được hiển thị. Sau khi hoàn
thành phân tích, kết quả kiểm tra sẽ được hiển thị và in ra. Ví dụ:

Và sẽ tự động in ra kết quả.
Đối với CBS-5, bao gồm hai cách kiểm tra: thủ công và tự động;
Nếu khay mẫu không hoạt động, trước tiên trong giao diện “Program”, nhấn “Bar Sam Set” để chọn “Samp
Press YES”, và trong giao diện “Operation”, nhấn “AU۟O ۟est”, nó sẽ hiển thị trực tiếp, đặt mẫu vào
đầu dò và nhấn “Start”:

Nếu khay mẫu OK, đặt mẫu vào khay mẫu, nhấn nút “AU۟O ۟est”, nó sẽ hiển thị:

۟rong “Ini hole num” và “۟est num”, nhập số kiểm tra và nhấn “YES” ở phần sau, trong giao diện này, nhấn
“Change ID”, nó sẽ thay đổi id của kết quả:

Ấn “Start”, máy sẽ tự động kiểm tra các mẫu.
4.3 Mẫu nước tiểu
۟rước khi đo nước tiểu, pha loãng chính xác mẫu với Dung dịch pha loãng nước tiểu theo tỷ lệ 1 phần
nước tiểu với 9 phần dung dịch pha loãng, trộn kỹ mẫu và phân tích ở chế độ nước tiểu. Chỉ định lại axit
boric là chất bảo quản, nếu không các chất bảo quản khác sẽ làm xáo trộn quá trình thử nghiệm.
Dưới trạng thái “Ready”, ấn biểu tượng

để quay lại màn hình menu:

ấn biểu tượng “Sample/QC”, màn hình hiển thị:

ấn biểu tượng “Urine”, chọn Urine, màu của “Status Indicator” sẽ thay đổi:
ấn vào biểu tượng

để quay lại màn hình READY. Bây giờ có thể làm xét nghiệm nước tiểu, phương

pháp tương tự như mẫu máu.
Note:
1.Nếu bạn cần kiểm tra Huyết thanh, cần nhập lại cài đặt vào Huyết thanh. Trạng thái mặc định
huyết thanh của máy.
2.Urine Diluent do nhà sản xuất cung cấp, 9 miếng chất pha loãng đã sẵn sàng được cho vào ống
nghiệm. Khi khách hàng pha loãng mẫu nước tiểu, chỉ cần thêm 100 uL nước tiểu vào ống nghiệm,
sau khi pha trộn rồi bạn có thể thử nghiệm..

4.4 Thay đổi ID
Bạn có thể thay đổi ID mẫu dưới màn hình Operation, nó sẽ hiển thị:

ấn “Change ID”,:

Nhập ID:

Bạn có thể sửa đổi ID bệnh nhân bằng cách nhấn bàn phím mềm.

4.5 xem kết quả
Chức năng này có thể giúp bạn kiểm tra các xét nghiệm mẫu trước đó, Máy phân tích có thể lưu trong
bộ nhớ 1000 số mẫu bệnh phẩm (ID: 000-999). Bạn có thể in các giá trị được lưu trữ và xem kết quả bất kỳ
lúc nào miễn là bạn nhập số ID.
Ấn vào “See Result”:

Giao diện, “Sample ID” nhập ID mẫu trước ,ấn vào “Ascertain”, kết quả sẽ tự động được hiển thị:

Án vào “Last One ”hoặc “Next One” , xem các mẫu trước đó và truyền kết quả đến máy tính từ cổng nối
tiếp;
ấn vào “Print” để in kết quả.
ấn vào “Return” để quay lại.

Chương 5 Hoạt động và kiểm soát chất lượng
Máy phân tích có thể được hiệu chuẩn bằng chức năng hiệu chuẩn tự động trong hoạt động hàng ngày.
Kết quả kiểm tra sẽ chính xác hơn sau khi hiệu chuẩn.
B&E cung cấp Máy hiệu chuẩn và Kiểm soát chất điện giải tương ứng để phù hợp với các thiết bị dòng
CBS. Đối với các đầu vào có giá trị khác nhau của các công ty khác nhau, vui lòng sử dụng nghiêm ngặt
Máy hiệu chuẩn và Kiểm soát chất điện giải của B&E Bio-Tech Co., Ltd.
Kiểm soát chất điện giải yêu cầu phải được sử dụng hàng ngày để theo dõi độ chính xác của thiết bị.
công cụ.
Sử dụng kiểm soát chất điện giải

Bộ điều khiển điện giải giữ mức 1, mức 2 và mức 3, đáp ứng với giá trị thấp, giá trị trung bình và giá
trị cao.
Control TCO2 giữ mức 1 và mức 2, đáp ứng với giá trị thấp và giá trị cao.
Dưới trạng thái “Ready”, chọn biểu tượng

Chọn biểu tượng “Maintenance”:

để quay lại màn hình menu:

5.1 QCB Target
Chọn biểu tượng “QCB Target ”( code is 6666):

NOTE

Trong giao diện, nhập van cần thiết trong Mũi tên, LƯU Ý: quy tắc nhập, ví dụ van bạn cần là 2.2, và bạn
phải nhập van 2.20, sau đó nhấn ”Ascertain”.
Khi giá trị đầu vào bị lỗi, nhấn “Không” 2 lần để thoát, nhập lại và nhập đúng giá trị .

5.2 Cancel Factors
Note: ۟hường không thao tác bước này để tránh thao tác lỗi
Chọn biểu tượng “Cancel Factors” mật khẩu :( 6666)

Màn hình hiển thị :

Nhấn No để thoát và các yếu tố sẽ không bị thay đổi
Nhấn Yes và các yếu tố trở thành giá trị mặc định:
ấn Return để quay lại.

5.3 Manual Factors

Chọn biểu tượng “Manual Factors”(mật khẩu 6666):

NOTE

Trong giao diện, nhập van cần thiết trong Mũi tên. LƯU Ý: quy tắc nhập, ví dụ: van bạn cần là 1, và bạn
phải nhập van 1.00, sau đó nhấn ”Ascertain”.
Note : CBS-31contains K+，Na+，Cl- . CBS-41contains K+，Na+， Cl-，Ca2+ ，pH .

5.4

Auto Factors

Chọn biểu tượng “Auto Factors”(mật khẩu 6666):

ấn YES, màn hình hiển thị:

Nếu chưa sẵn sàng nhấn No, nhấn Yes để hiển thị hình:

Nhấn Yes và các yếu tố trở thành giá trị mặc định:
Nhấn Yes và hiển thị:

Ấn Yes,
If CBS-50 ， Đặt QCB-1 vào đầu dò và nhấp vào nút CÓ để hấp thụ mẫu từ QCB-1, phân tích, hiển thị kết
quả tự động

Sau lần kiểm tra đầu tiên, nâng bộ lấy mẫu cho lần kiểm tra thứ hai, màn hình sẽ hiển thị như sau
Đặt QCB-1 vào đầu dò và nhấp vào nút CÓ để hút mẫu từ QCB-1, phân tích và hiển thị kết quả. Mỗi cấp độ

QCB nên được kiểm tra ba lần.
۟heo hướng dẫn hiển thị cho đến khi hoàn thành thao tác. Hệ số hiệu chỉnh sẽ được tự động lập trình vào
thiết bị và sau đó bạn có thể kiểm tra mẫu.
Sau khi kiểm tra QCB, theo hướng dẫn trên màn hình, kết thúc quá trình tự động QCB-CO2.
Đối với CBS-5, đặt QCB-1, QCB-2, QCB-3 tương ứng với lỗ 1, lỗ 2, lỗ 3 và chọn “Hệ số tự động”, theo các
giao diện nêu trên, nhấn “CÓ”, máy sẽ kiểm tra và hiển thị kết quả tự động.

7.6 Cài đặt thời gian
Ấn biểu tượng “Time Set”:

۟rong mũi tên, nhập thời gian cần thiết để đặt thời gian thông qua bàn phím mềm. Nhấn Ascertain để chắc
chắn, sau đó nhấn Return để quay lại.

7. Ngôn ngữ
Chọn nút “Chinese” hoặc “English”, thay đổi Ngôn ngữ giữa Tiếng Trung với Tiếng Anh. Nó sẽ hiển thị:
Nhấn Tiếng Trung, vào menu Tiếng Trung. Nhấn English, vào menu English.

7.9 Đọc RFID
Chọn “RFID Read”, màn hình sẽ hiển thị:

