HƯỚNG DẪN SỬ SỤNG
MÁY PHÂN TÍCH ĐIỆN GIẢI KS-401

Lời nói đầu
Kính chào quý khách hàng lựa chọn sản phẩm Máy phân tích điện giải dòng CBS của công ty
chúng tôi. Máy phân tích điện giải CBS 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.
3. Hướng dẫn này có thể áp dụng với các thiết bị khác của dòng CBS.
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Thông tin quan trọng!
Hướng dẫn sử dụng này bao gồm người dùng phải tuân thủ các cảnh báo và thông tin an toàn. Máy
phân tích này chỉ nên áp dụng cho trường được mô tả thủ công và mô tả chi tiết thủ công về điều kiện
tiên quyết của ứng dụng, vận hành và an toàn.
Nếu hoạt động không tuân theo quy định vận hành hoặc không tuân thủ các điều kiện và trường bảo
mật cần thiết, chúng tôi không thể đảm bảo thời hạn sử dụng và trách nhiệm an toàn (bảo vệ thiết bị
có thể bị hỏng). Máy phân tích điện giải dòng CBS, bạn phải lưu ý những điểm sau:
1) Máy phân tích sẽ được gỡ lỗi bởi các kỹ sư cài đặt trước khi sử dụng.
2) Không đặt chất lỏng hoặc túi truyền dịch lên thiết bị.
3) Tiệt trùng máy phân tích (tiệt trùng), đảm bảo tránh bị hư hỏng.
4) Tránh ánh nắng trực tiếp để ngăn máy phân tích quá nóng.
5) Máy phân tích phải được nối đất đúng.
6) Môi trường làm việc sạch sẽ, khô ráo, ngăn bụi tốt, chống ẩm, chống cháy nổ, chống thấm,
chống sóng điện từ, chống tĩnh điện.
7) Mô-đun cảm biến sinh học tổng hợp có ô nhiễm sinh học không thể tách rời và vứt bỏ, để ngăn
ngừa các mối nguy sinh học.
8) Hộp điện cực là một phần của sự tồn tại của ô nhiễm sinh học, khi thay thế điện cực, hãy cẩn
thận để tránh chất ô nhiễm sinh học trong điện cực để gây hại. Dụng cụ chỉ có thể được vận
hành bởi người có trình độ tuân thủ các kiến thức và điều kiện cần thiết.
Dụng cụ cho các thiết bị y tế IVD.
Các thiết bị về nguyên lý hoạt động và độ chính xác của phép phân tích không chỉ phụ thuộc vào các
chỉ tiêu vận hành, chức năng mà còn chịu tác động của các yếu tố bên ngoài làm sai lệch phạm vi
kiểm tra chất lượng, do đó, kết quả thử nghiệm của máy phân tích để phân tích sâu hơn phải được
kiểm định viên xem xét kỹ lưỡng..
Việc điều chỉnh thiết bị, mở nắp để bảo dưỡng và kết nối dây nguồn chỉ có thể được thực hiện bởi
các kiểm định viên có trình độ chuyên môn.
Nếu thiết bị trục trặc, việc bảo trì thiết bị chỉ có thể được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc kỹ sư đủ
năng lực.
1) Có điện áp cao bên trong thiết bị, cẩn thận điện giật khi bảo trì.
2) Hoạt động nên mặc quần áo của các xét nghiệm chống ăn mòn tốt.
3) Bề mặt của máy phân tích có thể bị nhiễm bẩn vật liệu nguy hiểm sinh học, cần bảo vệ tốt.
4) Giữ thuốc thử và thiết bị riêng biệt sau khi máy phân tích không hoạt động.

5) Trong quá trình vận chuyển, hãy cẩn thận khi vận chuyển thiết bị đã đóng gói một cách nhẹ
nhàng, tránh để chất lỏng tràn và rò rỉ.
6) Bảo quản tránh môi trường ẩm ướt cao (độ ẩm tương đối <70%).
7) Không vứt bỏ thiết bị một cách tùy tiện và xử lý thiết bị đã bị loại bỏ theo các quy định có liên
quan.
8) Các bao thuốc thử có khả năng nhiễm bẩn sinh học do chất lỏng thải ra ngoài nên sau khi sử dụng
phải tiêu hủy ngay để tránh các nguy cơ sinh học..
Khuyến cáo thường xuyên làm sạch và khử trùng dụng cụ, dụng cụ có thể được sử dụng chất tẩy rửa
bát đĩa để lau sạch và có thể được sử dụng để khử trùng 84 chất khử trùng.
Vì thiết bị là một vỏ nhựa, chất lỏng không cháy được đặt bên cạnh thiết bị, chẳng hạn như rượu, để
tránh thiết bị không tạo ra nguy cơ cháy tự phát.
Các gói thuốc thử, ống bơm và tất cả các bộ phận thay thế của máy phân tích chỉ có thể được cung
cấp hoặc kiểm tra bởi nhà sản xuất hoặc đại lý.
Công tắc nguồn kép kép nguồn điện bị ngắt kết nối, có thể nhanh chóng nhận ra nguồn điện đã tắt.

Chương 1: Giới thiệu
1.1 Mục đích sử dụng
Máy phân tích điện giải KS-401 được sử dụng để phát hiện nồng độ ion Na +, K +, Cl-, Ca2+ trong huyết
thanh, huyết tương, mẫu máu toàn phần và Na +, K +, Cl- trong nước tiểu.
Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần và Nước tiểu

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.
.

1.2 Thuốc thử cho máy phân tích chất điện giải
Thuốc thử cho Máy phân tích điện giải dòng KS chứa các thuốc thử sau:
Std A

Std B

Cleanser

Ref. Solution

Diluent

Chất phụ
gia

Germicide

Germicide

Germicide

Germicide

Germicide

Lưu trữ

Nhiệt độ
thường

Nhiệt độ
thường

Nhiệt độ
thường

Nhiệt độ
thường

Nhiệt độ
thường

24 tháng

24 tháng

24 tháng

24 tháng

24 tháng

Tuổi thọ
Mục đích
sử dụng

Đo
K+ 、 Na+ 、
Cl- 、 Ca2+

Đo
K+ 、 Na+ 、
Cl- 、 Ca2+

Làm sạch
đường ống

Hiệu chỉnh và
đo lường

Pha loãng
mẫu

1.2 Đặc tính kỹ thuật
Thông số
K+

Giới hạn phát hiện
（mmol/L）

1.50～7.50

Độ chính xác
(CV)

≤1.5%

Resolution
（mmol/L）

0.01

Na+
Cl
Ca

-

100.0～180.0

≤1.5%

0.1

80.0～160.0

≤1.5%

0.1

0.50～2.50

≤1.5%

0.01

2+

1.3 Phần mềm
Tên phần mềm: KS-401
Mô đen phần mềm: KS-401 for Windows Applicable Model:
KS-401
Quy tắc của phiên bản được đặt tên là X.Y.e., trong đó “X” có nghĩa là bản cập nhật Phần mềm lớn
với chức năng nâng cao. “Y” có nghĩa là bản cập nhật phần mềm sửa chữa và “e” có nghĩa là bản
cập nhật Phần mềm nhỏ. Ví dụ: V1.0.0 là phiên bản gốc không cần chỉnh sửa và cập nhật.

1.4 Phụ kiện tiêu chuẩn
STT

1

2

Mô tả
Máy chính

Model

Loại

ĐV۟

SL

KS-401

∕

Set

1

Roll

2

Giấy in

85mm*
KS-401

50m

Thay thế

Phụ kiện
∕

4

5

Dây bơm

Dây
nguồn
Bơm tiêm

KS-401

∕

Pc

tiêu chuẩn
Phụ kiện

∕
6 tháng 1 lần

3

Ghi chú

1

tiêu chuẩn
Phụ kiện
tiêu chuẩn

∕

∕

Pc

1

∕

∕

∕

Pc

1

∕

Phụ kiện
tiêu chuẩn
Phụ kiện
tiêu chuẩn

Chương 2. Cấu trúc của thiết bị
Vui lòng đọc kỹ chương này trước khi cài đặt KS Electrolyte Analyzer! 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 Chú ý những điều sau:
1. Dụng cụ phải đặt xa những nơi chất lỏng dễ bắn tung tóe, ví dụ như bể chứa nước, v.v..
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, rửa ngay bằng nhiều nước và chất khử trùng.
4. Xử lý 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 KS-401

Hệ thống
chính

Máy phân tích điện giải dòng KS bao gồm mô-đun đa cảm biến sinh học, bảng
mạch khuếch đại, máy in, máy vi tính, bàn phím, chuột, đĩa mẫu, cụm lấy mẫu, cụm
phân phối và hệ thống động lực học chất lỏng.

2.2 Các thành phần chính của máy phân tích chất điện giải

Khay
chứa mẫu

Kim
hút
mẫu

Mở nắp ra, có một kim mẫu và đĩa đựng mẫu. Kim mẫu có chức năng bảo vệ
chống va chạm và dò mực chất lỏng. Có tổng cộng 90 vị trí trong đĩa mẫu, trong đó
30 vị trí trong cùng dành cho trường hợp khẩn cấp.

2.3 Mô-đun phát hiện mẫu
Mở cửa trước, có một mô-đun phát hiện mẫu. (Được hiển thị như hình bên dưới) Nó bao gồm
mô-đun đa cảm biến, bơm lấy mẫu, giá trị quay và cảm biến không khí. Đa cảm biến sinh học
bao gồm Na + ，K + ， Cl- ， Ca2 + và điện cực so sánh, vị trí lắp đặt của mô-đun được dán
nhãn. Bơm lấy mẫu được sử dụng để phân phối các chất lỏng khác nhau. Van quay được điều
khiển để hút chất lỏng khác nhau bằng cách thay đổi mạch chất lỏng..
Mô-đun phát hiện lấy mẫu

2.4 Lắp ráp gói thuốc thử

Mở cửa dưới, có một cụm thuốc thử bao gồm gói thuốc thử, giá đỡ gói và bệ
đỡ ống. Được hiển thị như bên dưới.

Hộp hóa
chất

Đế đỡ

2.5 Mô-đun quét mã
Mô-đun quét mã vạch nằm bên trong máy, nó chịu trách nhiệm quét mã vạch và truyền dữ liệu.

2.6 Bàn để máy tính
Máy tính bảng được sử dụng để chạy chương trình liên quan đến thiết bị. Tất cả các thao tác thủ công
của người dùng được hoàn thành trong giao diện máy tính bảng và chương trình tự động truyền đến
máy chủ sau khi nhận được hướng dẫn thủ công và máy chủ hoàn thành thao tác tương ứng. Đồng
thời, chương trình trình bày phản hồi của người dẫn chương trình tới người dùng thông qua giao diện
máy tính bảng.

2.7 Máy in
Máy in nhiệt bên trong có thể in ra các giá trị đo và giá trị hiệu chuẩn.
Có bảng tên, giao diện nguồn, trên vỏ sau Máy phân tích điện giải. Bảng tên hiển thị
Số thiết bị, điện áp và công suất, v.v..
Bây giờ bạn đã hiểu cấu trúc cơ bản của nhạc cụ, bạn đã sẵn sàng cài đặt.

Chương 3. Cài đặt và hiệu chỉnh máy
3.1 Điều kiện môi trường để cài đặt
o

Vị trí là quan trọng để vận hành thêm máy phân tích của bạn. Vui lòng chọn nơi làm
việc phù hợp với điều kiện sau để đặt máy phân tích điện giải KS-401.

o

Tránh xa các bức xạ điện từ mạnh. Và máy phải được nối đất tốt.

o

Thiết bị phải được lắp đặt ở mặt bàn đủ lớn và phẳng.

o

Không có ánh nắng trực tiếp.

o

Nhiệt độ phòng từ 10 ～ 30˚C, độ ẩm tương đối tối đa 70%.

o

Phòng rộng rãi cho phép không khí lưu thông tự do xung quanh thiết bị.

o

Yêu cầu công suất: A.C. 220V, 50Hz, 150VA

o

Máy phân tích điện giải dòng KS đáp ứng các yêu cầu về tương thích điện từ theo GB / T
18268. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo môi trường tương thích điện từ của thiết bị và
cho phép thiết bị hoạt động bình thường.

o

Trọng lượng tịnh của thiết bị: 60kg.

3.2 Chuẩn bị
۟rước khi khởi động, hãy kiểm tra cẩn thận xem máy phân tích và các phụ kiện khác có bị hư
hỏng hay không, bao gồm: sách hướng dẫn, thẻ bảo hành, giấy chứng nhận, ống bơm, cáp
nguồn, MBM (Điện cực), giấy in, Gói hiệu chuẩn, chất tẩy rửa, QC , Trình hiệu chuẩn, v.v..

3.3 Cài đặt MBM
Đặt máy phân tích trên máy tính để bàn đủ lớn và giữ đủ không gian xung quanh máy để hoạt
động.
Lấy MBM ra khỏi gói giấy nhôm và lắp vào hộp MBM (vui lòng dán nhãn hướng ra
ngoài), sau đó đóng hộp.

Note: Sau khi MBM (điện cực) được lắp đặt, vui lòng giữ nó trong hộp cho đến khi
hết hạn sử dụng để tránh nhiễm bẩn.

3.4 Cài đặt pack hóa chất
Lấy gói thuốc thử ra khỏi gói. Mở cửa giữa trên vỏ trước và đẩy nhẹ gói thuốc thử vào giá
đỡ đúng cách. ۟háo nhãn khỏi gói thuốc thử và nối gói thuốc thử với các ống.

Note: Sau khi gói thuốc thử được cài đặt, vui lòng giữ nó cho đến khi hết hạn để tránh nhiễm
bẩn.

3.5 Cài đặt giấy in
Sử dụng ngón tay trỏ của bạn để nâng nắp của bảng điều khiển máy in, mở nắp trước của
máy in, Đặt cuộn giấy vào hộp và kéo mặt giấy ra.

3.6 Khởi động
۟rước khi khởi động, hãy đảm bảo nguồn điện được nối đất tốt.
Bật thiết bị và i-Pad, thiết bị sẽ bắt đầu quá trình khởi tạo tự động.
Sau khi khởi tạo, bạn có thể vận hành thiết bị bằng cách điều khiển i-Pad. Được hiển
thị như bên dưới.

Ấn
chiếu

để bắt đầu quá trình mồi, cũng quan sát chất lỏng chảy trong ống tham

và ống A, B, C cho dù chứa đầy chất lỏng. Lặp lại quá trình mồi cho đến khi bốn
ống chứa đầy chất lỏng hoàn toàn. Nếu vẫn còn bọt khí bên trong ống sau khi mồi
nhiều lần, vui lòng kiểm tra xem gói hiệu chuẩn và điện cực đã được lắp đặt đúng
chưa.
Note: Quá trình bơm mồi là quan trọng và cần thiết sau khi thay MBM mới. Vui lòng
đảm bảo rằng MBM được lắp đúng cách khi bơm mồi.

3.7 Hiệu chỉnh
Sau khi bơm mồi hóa chất, Ấn

để bắt đầu hiệu chuẩn ion. Các nút trên giao

diện tạm thời không khả dụng khi hiệu chỉnh.
Sau khi hiệu chuẩn, giá trị độ dốc của mô-đun sẽ được hiển thị trong bảng phía
trên, được hiển thị như bên dưới.

Thiết bị sẽ bật lên một hộp nhắc nhở nếu quá trình hiệu chuẩn được thông qua,
Người dùng có thể nhấp vào “Ok” để sử dụng kết quả hiệu chuẩn này.

Nhấp vào “Ok” để đóng hộp thoại, sau đó nhấp vào

để hiệu chỉnh lại.

Nếu giá trị độ dốc của mục thử nghiệm nằm ngoài dải do điện cực đã được sử
dụng trong thời gian dài hoặc các lý do khác, nó sẽ nhắc thay thế điện cực, như
thể hiện trong hình khi độ dốc Na không còn trong dải:

Khi lời nhắc này xuất hiện, bạn nên nhấp vào nút “OK” để thay thế một mô-đun
điện cực mới.
Nếu mô-đun vẫn không vượt qua được hiệu chuẩn sau khi thay thế mô-đun mới,
vui lòng liên hệ với kỹ sư.
Note: Mỗi lần bạn thay thế một mô-đun mới, bạn nên thực hiện nhiều lần hiệu
chuẩn để kích hoạt hoàn toàn màng của mô-đun. Bạn có thể hiệu chỉnh sau đó đợi
vài phút và hiệu chỉnh lại lần nữa để tiết kiệm thuốc thử.
Sau khi hiệu chuẩn được thông qua, hoạt động của thiết bị có thể được thực hiện.

Chương 4

Hoạt động của người dùng

4.1 Chú ý trong hoạt động
Người dùng cần lưu ý những điều sau khi vận hành thiết bị:
1) Người dùng nên giữ tay và môi trường xung quanh khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt
và ánh sáng mạnh.
2) Người dùng phải đeo găng tay bảo vệ khi thay MBM và gói thuốc thử để ngăn
thuốc thử gây hại cho người sử dụng.
3) Khi đang bật nguồn, người dùng không được buộc xoay kim tiêm và khay mẫu để
tránh va chạm kim do định vị không chính xác.
4) Người dùng cần vận hành mà không cần nguồn điện khi bảo trì thiết bị.

4.2 Quy trình hoạt động
Luồng hoạt động được mô tả bên dưới, như thể hiện trong hình bên dưới:

Start
1) Kiểm tra dụng cụ và gói thuốc thử trước khi vận hành
2) Bật nguồn thiết bị và truy cập vào phần mềm KS-401
3) Thực hiện hiệu chuẩn thiết bị và áp dụng kết quả hiệu chuẩn
4) Bắt đầu quá trình thử nghiệm
5) Thử nghiệm mẫu bổ sung
6) Thử nghiệm mẫu khẩn cấp
7) Kiểm tra kết quả thử nghiệm và in kết quả thử nghiệm
8) Kết thúc hoạt động
9) Kiểm tra sau khi hoạt động

4.3

End

4.3.1 Kiểm tra dụng cụ và thuốc thử trước khi vận hành
۟rước khi khởi động thiết bị, người dùng phải tiến hành kiểm tra toàn diện trước

1) Nếu các dây kết nối được kết nối đúng cách.
2) Nếu gói thuốc thử được lắp đúng cách và không có bất kỳ rò rỉ nào.
3) Nếu ống chất lỏng của thiết bị được lắp đúng cách.
4) Nếu kim tiêm và khay mẫu ở vị trí an toàn.

4.3.2 Bật nguồn thiết bị và truy cập vào phần mềm KS-401
Bật nguồn và phần mềm theo quy trình sau:
1) Kết nối dây nguồn với nguồn điện và bật công tắc nguồn chính.
2) Truy cập vào phần mềm KS-401 trong máy tính sau khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở.
3) Các thành phần điều khiển vào trạng thái đặt lại và tất cả các thành phần trở lại
vị trí ban đầu, trong khi hoàn thành việc mồi.
4) Thiết bị chuyển sang trạng thái chuẩn bị.

4.3.3 Mồi ống chất lỏng, làm sạch, kích hoạt MBM và hiệu chuẩn
thiết bị
Sau khi khởi tạo, nó sẽ vào trang hiệu chuẩn.

1) Mồi chất lỏng: sau khi gói thuốc thử được lắp đúng theo yêu cầu, hãy nhấp vào nút "Priming", và
thiết bị sẽ tự động dẫn đường chất lỏng bằng thuốc thử tương ứng.
2) Làm sạch ống chất lỏng: khi ống chất lỏng yêu cầu làm sạch, hãy nhấp vào nút "tube cleaning" để
vào trang làm sạch. Theo lời nhắc, nhấp vào "Cleaning" và thiết bị sẽ bắt đầu làm sạch ống. Sau khi
đếm ngược, quá trình làm sạch sẽ hoàn tất và quá trình hiệu chuẩn sẽ được bắt đầu tự động.
3) ۟hay đổi MBM: khi cần thay MBM mới, nhấp vào nút "change MBM", làm theo lời nhắc để cài đặt
đúng MBM, sau đó nhấp vào "ok". Sau khi đếm ngược, kích hoạt MBM hoàn tất và quá trình hiệu
chuẩn bắt đầu tự động.
4) Hiệu chuẩn: sau khi xác nhận MBM được đặt chính xác vào hộp điện cực và ống chất lỏng được kết
nối và mồi chính xác, nhấp vào nút "Calibration" sẽ tiến hành hiệu chuẩn. Cuối cùng, nếu kết quả
hiệu chuẩn vượt qua, nó sẽ tự động được áp dụng cho thử nghiệm mẫu. Nếu không, hãy kiểm tra
thuốc thử và MBM và hiệu chỉnh lại.
5) Ứng dụng kết quả hiệu chuẩn: chọn dữ liệu hiệu chuẩn trước đây trong bảng bên trái và nhấp vào
"apply" để sử dụng dữ liệu cho thử nghiệm mẫu.
6) Bảng phía trên bên trái cho phép người dùng sửa đổi phạm vi độ dốc bình thường của từng mục
thử nghiệm.

4.3.4

Chạy mẫu

A) tùy theo việc sử dụng vị trí cốc trên khay mẫu, nhấp vào số cốc tương ứng trên
khay mẫu mô phỏng, và vị trí cốc được nhấp sẽ chuyển sang màu vàng khi được
thử nghiệm：

。

Chọn hàng loạt - nếu vị trí cốc trên khay mẫu được sử dụng liên tục với số lượng lớn, có thể

thực hiện chọn hàng loạt. Chọn số cốc bắt đầu và số cốc kết thúc trong thanh thả xuống ở bên

phải của nút "lựa chọn chung" và nhấp vào nút "lựa chọn chung" để chọn tất cả các bit cốc từ

số cốc bắt đầu đến cuối số cốc trong một lần

.

Nếu lựa chọn không chính xác, hãy nhấp lại vào số cốc để hoàn tác.

B) Sau khi chọn số cốc, hãy nhấp vào

để gửi số cốc đã chọn và nhập

trạng thái đã gửi, được hiển thị bằng màu xanh lam

.

Khi số cốc ở trạng thái đã gửi (khi nó được hiển thị bằng màu xanh lam), hãy nhấp lại vào số
cốc và nhập cột thông tin của mẫu mà bạn có thể là thông tin đầu vào để lấy mẫu thử. Bấm

nút "xác nhận gửi" để lưu thông tin mẫu vào hệ thống. Nếu có lỗi, hãy nhấp vào
để chọn lại.

C) Sau khi gửi, hãy nhấp vào
đang được thử nghiệm có màu đỏ

, thiết bị đã sẵn sàng để thử nghiệm. Chiếc cốc
. Sau khi kiểm tra, vị trí cốc sẽ được hiển thị bằng màu

xanh lá cây
.
D) Nếu yêu cầu thử nghiệm khẩn cấp trong quá trình thử nghiệm, vị trí cốc khẩn cấp tương
ứng có thể

nhấp vào khay mẫu được mô phỏng, sau đó nhấp vào
, ưu tiên đầu tiên sẽ được
ưu tiên để kiểm tra vị trí cốc khẩn cấp sau khi hoàn thành mẫu hiện tại.
D) Nếu có điều gì đó không mong muốn xảy ra trong quá trình kiểm tra, hãy nhấp vào

dừng tất cả các hoạt động của thiết bị để tránh các tình huống như va chạm
kim.
4.3.5 Xem kết quả

ấn vào

, danh sách trên cùng hiển thị tất cả các kết quả thử nghiệm mẫu

được lưu trữ trong hệ thống theo thứ tự thời gian.

Ấn vào

, danh sách trên cùng hiển thị tất cả các kết quả kiểm tra từ ngày hiện tại.

Nhập tên bệnh nhân, nhấp vào

, xem kết quả xét nghiệm từ mẫu lịch

sử của bệnh nhân. Nhấp vào bất kỳ ngày nào trong lịch để xem tất cả kết quả
kiểm tra cho ngày của ngày đã chọn.
Chọn kết quả kiểm tra sẽ được in trong danh sách trên cùng và nhấp vào
, dữ liệu tương ứng có thể được in.

Trong bảng thông tin, bạn có thể bấm đúp vào thông tin bệnh nhân để sửa đổi và
bấm

để lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu.

4.3.6 Cài đặt thiết bị —— các thông số đang chạy

A) Lựa chọn loại mẫu - chọn loại mẫu sẽ được kiểm tra trong hộp thả xuống và nhấp
vào "ok" để lưu.
B) Lựa chọn mục kiểm tra - chọn "ON" hoặc "OFF" của các mục kiểm tra tương ứng trong
hộp thả xuống. Sau khi nhấp vào "Save", sau khi hiệu chuẩn và kiểm tra, thiết bị sẽ chỉ
có kết quả mục được chọn là "ON". Cài đặt Giao tiếp - đặt cổng nối tiếp giao tiếp của
thiết bị, không cần sửa đổi nếu không có tai nạn.

C) Giá trị bình thường của mục - phạm vi bình thường trong bảng có thể được sửa đổi
bằng cách nhấp đúp theo yêu cầu.
D) Truyền dữ liệu - chọn có truyền kết quả kiểm tra đến hệ thống bên ngoài trong hộp
thả xuống hay không.

4.3.7 Cài đặt thiết bị——barcode

A) Cài đặt công tắc mã vạch - có thể tùy chọn để tiến hành quét mã vạch trong thử nghiệm
mẫu
B) Quét mã vạch - nhấp vào
bình thường không.
Ấn

để kiểm tra xem máy quét mã vạch có hoạt động

trên khay mẫu để kiểm tra xem có phù hợp để đến vị trí quét mã

vạch không

4.3.8 Cài đặt thiết bị——máy in

A) Title name -- thay đổi tên trong hộp văn bản. Nhấp vào “lưu” và tiêu đề trong kết
quả in ra sẽ thay đổi tương ứng.
B) In thử--ấn vào

để xem định dạng hiện tại của máy in và tiêu đề.

4.3.9 Cài đặt dụng cụ —— hệ số hiệu chỉnh mẫu máu và mẫu nước tiểu

Phương pháp thiết lập hệ số hiệu chỉnh mẫu máu và mẫu nước tiểu về cơ bản
giống nhau, lấy hệ số hiệu chỉnh mẫu máu làm ví dụ.

A) Phép đo hệ số hiệu chuẩn - đặt Mục hiệu chuẩn số 1, số 2 và số 3 vào mẫu

khay ở vị trí 1, 2 và 3, nhấp vào

và thiết bị sẽ bắt đầu đo tự động.

Trong quá trình thử nghiệm, dữ liệu đo được sẽ được hiển thị trong bảng trên. Sau khi tất cả
các bài kiểm tra được hoàn thành, hệ số hiệu chỉnh sẽ được tính toán tự động. Nhấp chuột
và lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu.

A) Hiển thị - nhấp chuột

và dữ liệu lịch sử của các hệ số hiệu chuẩn được đo

bằng thiết bị sẽ được hiển thị trong bảng bên dưới.
B) Xác nhận việc chấp nhận - chọn dữ liệu hệ số hiệu chuẩn sẽ được sử dụng trong bảng và
nhấp vào
để áp dụng hệ số hiệu chuẩn đã chọn cho thử nghiệm mẫu.

C) Dừng khẩn cấp - nếu có điều gì đó không mong muốn xảy ra trong quá trình kiểm tra, hãy
nhấp vào

để dừng hoạt động tiếp theo của thiết bị

D) Cài đặt giá trị mục tiêu - nhấp đúp vào dữ liệu trong bảng giá trị mục tiêu để sửa đổi.
Ấn vào

để áp dụng giá trị mục tiêu cho phép thử hệ số hiệu chuẩn.

Note: sau khi kiểm tra hệ số hiệu chuẩn, dữ liệu hệ số hiệu chuẩn sẽ được sử dụng phải được
chọn trong bảng và nhấp vào "xác nhận chấp nhận" để áp dụng hệ số hiệu chuẩn cho phép
thử.
4.3.10 Cài đặt thiết bị —— quản lý QC

A) Đo lường kiểm tra chất lượng - đặt mẫu kiểm tra chất lượng cần đo vào vị trí số 1 của khay
mẫu. Nhập số lô của mẫu kiểm tra chất lượng vào ô nhập liệu,
nhấp chuột

, dụng cụ sẽ bắt đầu kiểm tra.

A) Sửa đổi giá trị mục tiêu - nhấp vào

và nhấp đúp vào bảng giá trị mục tiêu để nhập

giá trị mục tiêu của mẫu kiểm tra chất lượng số lô thử nghiệm hiện tại và nhấp vào nút lưu để
thoát.
B) Chọn kiểm soát chất lượng - nhập số lô sản phẩm kiểm tra chất lượng cần truy vấn vào hộp
nhập liệu, chọn nồng độ trong hộp thả xuống, đánh dấu mục cần truy vấn, nhấp vào
dữ liệu lịch sử của nồng độ tương ứng với số lô sẽ được hiển thị trong bảng bên trái và biểu đồ
kiểm soát chất lượng được vẽ theo dữ liệu dưới đây.
4.3.11 Cài đặt dụng cụ —— điều chỉnh vị trí

A) Kiểm tra khởi tạo khay - nhập giá trị vào ô nhập liệu, nhấp
và quan sát xem vị trí
số 1 của khay mẫu thẳng hàng với vị trí ban đầu. Sau đó, điều chỉnh kích thước giá trị
theo vị trí và lặp lại thao tác và nhấp
B) Khởi tạo-quét đĩa - nhập giá trị vào ô nhập liệu, nhấp
và quan sát xem Vị trí số 1
của khay mẫu được căn chỉnh với vị trí quét. Sau đó, điều chỉnh kích thước giá trị theo vị

trí và lặp lại thao tác và nhấp
C) Điều chỉnh căn chỉnh - chọn vị trí của các lớp khác nhau theo đường dẫn chất lỏng căn
chỉnh, nhấp

và quan sát sự căn chỉnh đường đi của chất lỏng. Nếu thích hợp,

hãy nhấp vào
Lưu ý: không được phép thay đổi cài đặt này khi chưa được phép, nếu không nó có thể
làm hỏng thiết bị.

Chương 5. Bảo dưỡng
5.1 Nguyên tắc làm việc
Máy phân tích điện phân KS 401 bao gồm các bộ phận được hiển thị trong hình 1. Khi hiệu
chuẩn,
năng lượng của chất lỏng được tạo ra bởi sự quay của bơm nhu động, chất lỏng A, B, C chảy ra
từ
gói hiệu chuẩn, nhập điện cực thông qua việc phân bổ van quay theo một thứ tự nhất định, chất
lỏng tham chiếu qua van điều khiển điện từ vào điện cực. Thông qua so sánh thế tham chiếu và
thế ion K, Na, Cl, Ca để có được giá trị tương ứng của điện cực, sau đó sử dụng phương trình
Nernst để tính giá trị độ dốc. Khi thử nghiệm mẫu, mẫu được hấp thụ bởi kim hút mẫu, cuối cùng
đi vào điện cực bằng van điện từ, sau đó tiến hành hiệu chuẩn một điểm, tính toán nồng độ của
mẫu bằng Phương trình Nernst và giá trị độ dốc đo được.
5.2 An toàn
Luôn đeo găng tay cao su khi thực hiện công việc này. Rửa tay với một
chất khử trùng khi hoàn thành.
Không chạm vào nguồn, có điện không an toàn (220V）

Không chạm vào chip hoặc mạch CMOS để tránh tĩnh điện.
Không lau thiết bị bằng cồn hoặc chất tẩy rửa amoniac. Tránh xa tất cả
loại chất lỏng.
Nơi có dấu hiệu này, cần phải tham khảo hướng dẫn sử dụng để tránh
mối nguy hiểm tiềm tàng
Ghi chú:
Cụm kim hút là bộ phận chuyển động khi thiết bị hoạt động. Đầu dò có khả năng nguy hiểm và phải
tránh xa phạm vi chuyển động của cụm kim hút.
5.3 Dữ liệu hệ thống
5.3.1 Điều kiện sử dụng ：
Nhiệt độ ： 10 ℃ ～ 30 ℃;
Độ ẩm tương đối ： ≤70% （25 ℃）;
Nguồn điện ： AC 220V ， 50HZ;
Thời gian khởi động ： 10 phút.
5.3.2 Tham số thiết bị
a) Mẫu ： Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, nước tiểu;
b) Bài kiểm tra ： Na + 、 K + 、 Cl- 、 Ca2 +;
c) Nguyên lý đo ： được đo bằng điện cực chọn lọc điện thế;

d) Khoảng xác định: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần;

e) Thời gian thử nghiệm ： trên 90 giây / mẫu;
f) Khối lượng mẫu ： khoảng 20 ～ 30ul;
g) Dung lượng bộ nhớ ： 500000 Thử nghiệm;
h) Màn hình hiển thị ： máy tính;
i) Máy in cảm ứng nhiệt ： 58mm;
j） Ngõ ra PC ： Cổng USB
k） Công suất ： 150VA
5.3.3 Kích thước 、 Trọng lượng
Kích thước: 50cmx50cmx103cm （LxWxH， trọng lượng: 60kg.
5.4 Sơ đồ chất lỏng

5.5 Sơ đồ nguyên lý mạch điện

5.6 Bảng bảo dưỡng
Chú ý: Bảng này dựa trên số lượng trung bình 20 mẫu mỗi ngày. ۟rong trường hợp của một khối
lượng công việc lớn hơn, vui lòng tăng cường bảo trì cho phù hợp.

5.7 ۟hay đổi MBM
Vui lòng tham khảo
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Đẩy chặt nắp hộp điện cực để khóa hộp điện
cực

Nếu không vượt qua được độ dốc, đợi trong 10 phút và sau đó tiến hành hiệu chuẩn thủ công
theo "ion calibration", để làm cho màng điện cực khô mềm hoàn toàn và đạt được trạng thái
hoạt động tốt. Độ dốc của điện cực mới là khoảng 55 đối với K, Na, Cl và 30 đối với Ca.

5.8 Tắt/Bật
Về nguyên tắc, 24 giờ khởi động liên tục, có lợi cho việc bảo vệ điện cực và đường ống bơm
nhu động sẽ không có điểm nén, ngoài ra, hoạt động lâu dài của dụng cụ cầu muối lỏng sẽ kết
tinh đường ống bị tắc.

5.9 Bảo dưỡng ống
Sơ đồ chất lỏng như dưới đây

Làm sạch đường ống là yếu tố quan trọng để đảm bảo độ ổn định và độ chính xác của thiết bị.
Sau kiểm tra một thời gian, do lắng đọng protein nên dễ gây tắc đường ống, có thể bị được gắn
vào thành bên trong của cảm biến không khí, do đó, sự truyền ánh sáng bị yếu đi, do đó cảm biến
không khí đánh giá sai vị trí của chất lỏng và do đó ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo. Nhu
cầu sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt để làm sạch đường ống, thường được đặt trong 6 tháng. Chạy
'đường dẫn chất lỏng làm sạch 'chương trình trong' hiệu chuẩn '.
Trong quá trình sử dụng, cần thường xuyên quan sát tốc độ của dòng chất lỏng, để có
hiểu biết trực quan về tốc độ dòng chảy của chất lỏng, và có thể phát hiện kịp thời và thực hiện
phán đoán khi đường dẫn chất lỏng bất thường.
Khi dòng chất lỏng trong đường ống chảy chậm hoặc hoàn toàn không di chuyển, những lý do có
thể là như sau:
1. Ống bơm bị mòn.
2. Rò rỉ đường ống
3. Không có điện cực hoặc rò rỉ giữa điện cực và ba khớp nối ống nhựa.
4. Đường ống dẫn bị tắc nghẽn do protein.
Nguyên nhân 1 có thể tháo kiểm tra ống bơm. Lý do 2 có thể được kiểm tra từng phần,
có thể kiểm tra độ uốn của mối nối, những chỗ này dễ bị hư hỏng. Lý do 3 cũng có thể được kiểm
tra bằng lắp đặt điện cực hoặc thay đổi MBM. Lý do 4 tắc nghẽn thường ở những nơi bạn không
thể nhìn thấy.
Làm thế nào để giải quyết vấn đề tắc nghẽn đường ống

Nói chung, đoạn từ AA đến BB dễ bị tắc nghẽn trong quá trình sử dụng (tham khảo sơ đồ đường
ống). Mẫu và chất tham chiếu được thu thập trong điện cực và chảy đến gói chất lỏng thải qua
đường ống bơm. Các bước thực hiện như sau:

1. ۟háo đầu AA khỏi máy cắt quay van nước.
2. Mở hộp điện cực và tháo điện cực.
3. Tìm một đoạn ống silicone và đặt nó vào ống tiêm với nước.
4. Chèn đầu kia của ống cao su của ống tiêm vào đầu nối phía trên bên trái của hộp điện cực (như
hình trên).
5. Đẩy mạnh ống tiêm để nước chảy ra đầu cuối ống AA (tìm hộp chứa và sau đó lãng phí lỏng, chú ý
đến ô nhiễm sinh học). Nếu cần thiết, xả nó nhiều lần.
6. Lắp đặt đường ống với van cắt quay.
Lưu ý: nếu quá trình trên được giải quyết nhưng đường ống vẫn bị tắc, vui lòng tiếp tục
các hoạt động sau:

1. Mở hộp điện cực và tháo điện cực
2. Tháo đường ống bơm ra khỏi bơm nhu động.
2. Tìm một đoạn ống silicone và đặt nó vào ống tiêm với nước.
3. Chèn đầu kia của ống cao su của ống tiêm vào đầu nối ở phía bên phải của hộp điện cực
4. Đẩy mạnh ống tiêm để nước chảy ra ống chất lỏng thải (tìm thùng chứa để theo dõi chất lỏng thải,
chú ý đến ô nhiễm sinh học), và xả nước nhiều lần nếu cần.
Vấn đề có thể xảy ra khi để thiết bị lâu ngày là cặn muối. Hộp điện cực lỏng và mối nối ống nhựa bị
kết tinh chặn lại, có thể thông bằng thao tác sau.

1. Tháo phân đoạn cc-dd của tham chiếu dòng từ van ngắt.
2. Chiết 3-5ml nước từ ống tiêm.
3. Tháo hộp điện cực và lắp một cuối ống cao su vào khớp dưới bên trái của hộp điện cực.

Lọc sạch nước, đẩy ống tiêm vào nước, và sau đó chiết xuất 3-5ml ngay lập tức.
4. Lắp đường ống trở lại van ngắt.
5.10 ۟hay đổi gói thuốc thử
Nếu bất kỳ loại thuốc thử nào còn lại dưới 5%, hệ thống sẽ thông báo "dung dịch đã hết, đổi hộp
mới". Sau khi thay đổi gói, nhấn ‘Operation, nhấn ‘Change pack” và đặt thành 100%.
Chú ý ： ‘Change pack” là một ước tính sơ bộ, nó được tính đến các bước của động cơ.

5.11 Tuổi thọ của MBM
Cảm biến tổng hợp trong thử nghiệm sau một thời gian, độ dốc sẽ bị giảm xuống, thông thường độ
dốc giảm xuống một mức độ nhất định thì độ chính xác kém hơn, K, Na đến 45, thường là Cl - 35, Ca
không thể được sử dụng khi dưới 15, độ lặp lại và độ chính xác không thể đảm bảo, cần thay thế
điện cực, nhu cầu cao hơn, nếu bệnh viện có thể ở mức "hiệu chuẩn". Dạng "giá trị phạm vi độ dốc"
sẽ đặt phạm vi quá cao, chẳng hạn như K, Na, Cl là 50, Ca là 25.
5.12 ۟hay đổi dây bơm:
Dây bơm của thiết bị này là ống đặc biệt có thời hạn sử dụng 6 tháng. Nếu ống bơm bị mòn, nên thay
thế kịp thời.

Như trong hình, hãy tháo và thay thế nó
và sau đó cài đặt nó. Không vặn dây bơm

5.13 Bảo trì cảm biến khí ：
Nguyên tắc của cảm biến khí là sử dụng ánh sáng trong không khí và sự truyền chất lỏng là khác
nhau, bởi đo sự thay đổi của tín hiệu quang học để phân biệt giữa chất lỏng và không khí. Sau thời
gian sử dụng bởi vì protein được lắng đọng, tốc độ truyền của ánh sáng có thể tạo ra sự thay đổi,
phương pháp đơn giản là sử dụng chất tẩy rửa để thực hiện làm sạch bằng chương trình làm sạch,
giới thiệu một loại phương pháp làm sạch khá kỹ lưỡng bên dưới

Kéo cảm biến khí lên, tháo ống hai bên,
chú ý đến hướng của ba điểm kim loại
của cảm biến và ba kim của đế, để hoàn
nguyên chính xác

Đưa chổi quét vào ống trong của cảm
biến khí. Loại bỏ hoan toàn cặn sau đó
lắp cảm biến khí trở lại thiết bị.

5.14 Bảo dưỡng van xoay:
Vòng đệm của van xoay cần thay đổi sau thời gian dài sử dụng do quá trình hao mòn. Vòng đệm có
thể được tháo xuống nếu hai vít cố định trước đây được tháo ra. Hãy cẩn thận vòng đệm trong quá
trình lắp ráp, nếu không van xuay có thể bị xoay và rò rỉ khí có thể xảy ra. Đồng thời độ phồng nên

tập trung vào rãnh . Chỗ phồng và rãnh như sau:

Chú ý ： Phần cố định gặp trục quay
từng phần bởi đường đánh dấu.

