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Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Không được sao
chép, sao lưu hoặc truyền gửi bất cứ phần nào của tài liệu này dưới bất kỳ phương tiện hay hình
thức nào, dù bằng phương pháp điện tử hoặc thủ công, cho bất kỳ quy trình nào mà không có
sự cho phép trước của TERUMO PENPOL Private Limited. TERUMO PENPOL Private
Limited có bằng sáng chế hoặc các đơn đăng ký bằng sáng chế, tên thương mại hoặc các quyền
sở hữu trí tuệ khác đang chờ được cấp bao gồm cả các chủ đề trong tài liệu này. Theo đó việc
cung cấp tài liệu này sẽ không đồng nghĩa với việc cung cấp cho người dùng giấy phép đối với
các bằng sáng chế, tên thương mại trừ khi được trình bày rõ ràng trong các thỏa thuận cấp phép
bằng văn bản từ TERUMO PENPOL Private Limited.
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LƯU Ý QUAN TRỌNG
Hướng dẫn Sử dụng này dành cho người chịu trách nhiệm vận hành Máy ủ tiểu cầu TC200.
Phương pháp và quy trình vận hành được đưa ra nhằm đảm bảo rằng TC200 hoạt động đáng tin
cậy, an toàn và hiệu quả. Điều quan trọng là người vận hành cần phải nghiên cứu và hiểu rõ nội
dung của Hướng dẫn này trước khi sử dụng Máy ủ tiểu cầu TC200
BẢO HÀNH
Bảo hành bao gồm thiết bị hoặc một bộ phận của thiết bị được chứng minh là có lỗi trong thời
gian bảo hành. Trong trường hợp đó, Terumo Penpol Private Limited sẽ sửa chữa hoặc thay thế
thiết bị hoặc các bộ phận bị hỏng miễn phí cho khách hàng.
Bảo hành không có giá trị nếu thiết bị được những người không phải là nhân viên có trình độ
chuyên môn sửa chữa hoặc được chấp thuận bởi Terumo Penpol Private Limited/Văn phòng
chi nhánh.
Theo đánh giá của Terumo Penpol Private Limited, bảo hành sẽ không có hiệu lực nếu thiết bị
bị thay đổi làm ảnh hưởng đến độ tin cậy và tính ổn định của sản phẩm.
Bảo hành không có giá trị nếu thiết bị đã được sử dụng không theo quy định được mô tả trong
quy trình vận hành.
Bảo hành không có giá trị khi số sê-ri đã bị thay đổi, gạch xóa hoặc tẩy xóa hoặc nếu lỗi do sử
dụng sai mục đích hoặc sử dụng không đúng cách.
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1. Giới thiệu chung
Máy ủ tiểu cầu TC200 được thiết kế để bảo quản các túi PVC chứa đầy tiểu cầu ở nhiệt độ được
kiểm soát. Máy ủ tiểu cầu TC200 và Máy lắc tiểu cầu sẽ giúp tăng khả năng tồn tại của tiểu
cầu, phục hồi sau truyền máu và bảo toàn hình thái tiểu cầu.
Máy ủ tiểu cầu TC200 được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn do AABB đưa ra và các hướng
dẫn của WHO. Máy ủ tiểu cầu TC200 hoạt động trên nguyên tắc Hiệu ứng Peltier để đạt được
nhiệt độ cần thiết, không cần sử dụng máy nén và khí làm lạnh, đồng thời làm cho sản phẩm
thân thiện với môi trường hơn. Máy ủ sẽ duy trì nhiệt độ bảo quản Tiểu cầu cần thiết từ 20°C
đến 24°C trong toàn bộ không gian bên trong của máy bằng bộ làm mát điện nhiệt được thiết
kế đặc biệt. Máy ủ có một bộ điều khiển giúp theo dõi và liên tục ghi lại nhiệt độ và một hệ
thống cảnh báo có tín hiệu âm thanh kích hoạt trước khi tiểu cầu trong máu ở nhiệt độ bảo quản
không phù hợp. Bên trong máy ủ được làm bằng thép không gỉ cao cấp để lưu trữ tiểu cầu máu
an toàn. Tính năng lưu thông khí cưỡng bức bên trong Máy ủ sẽ duy trì dải nhiệt độ trong
khoảng ±1.0°C. Ở những nơi môi trường xung quanh dưới 20°C, máy làm mát nhiệt điện sẽ
hoạt động ở chế độ sưởi ấm để duy trì nhiệt độ cần thiết.
1.1 Các tính năng
• Làm lạnh: Phương pháp làm lạnh bằng nhiệt điện. Bộ làm mát nhiệt điện được thiết kế
đặc biệt sẽ duy trì nhiệt độ cần thiết của máy ủ, không cần dùng đến máy nén và khí làm
lạnh;
• Lưu thông không khí được điều khiển để đảm bảo dải nhiệt độ trong khoảng ± 1.0°C.
• Máy được trang bị Bộ ghi nhiệt độ và Bộ điều khiển tích hợp (ghi trên biểu đồ hình
tròn), có cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số để cảm nhận nhiệt độ. Các thiết bị này không
yêu cầu hiệu chuẩn thủ công;
• Đèn cảnh báo/chỉ báo được cung cấp cho (a) CHẾ ĐỘ LÀM MÁT, (b) CHẾ ĐỘ SƯỞI
ẤM, (c) NHIỆT ĐỘ CAO, (d) NHIỆT ĐỘ THẤP, (e) CỬA MỞ, (f) TẮT MÁY LẮC,
(g) HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH, (h) PIN THẤP, (i) CẢM BIẾN HỎNG, (j) MẤT NGUỒN
ĐIỆN
• Chức năng mô phỏng cảnh báo là để kiểm tra các điều kiện báo động.
• Dự phòng mất nguồn điện đột ngột
• Cửa trong suốt
• Tự động dừng để tránh rung lắc khi cửa mở
• Pin dự phòng có thời lượng 2 giờ cho Bộ ghi nhiệt độ và Bộ điều khiển
• Đèn LED ống cho ánh sáng đồng đều
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2. Ký hiệu và Định nghĩa
Tuân thủ Tiêu chuẩn Châu
Âu

Hường lên trên

Số sê-ri

Hàng dễ vỡ, cần cẩn thận

Nhà sản xuất

Giữ khô

Tham khảo Hướng dẫn Sử
dụng

Giới hạn nhiệt độ

Đại diện được ủy quyền của
Cộng đồng Châu Âu

Không được xếp chồng

Ký hiệu cảnh báo chung

Theo quy định tiêu hủy rác
thải điện và điện tử, tức là
không phải rác thải thông
thường.

Thận trọng

Dòng điện xoay chiều

Nối đất bảo vệ

Bộ phân ứng dụng kiểu B

Cầu chì

Giới hạn độ ẩm

Số tham chiếu

Thiết bị y tế
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3. Hướng dẫn An toàn Quan trọng
CẢNH BÁO: Nghĩa là các điều kiện có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc tử
vong.
THẬN TRỌNG: Nghĩa là các điều kiện có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị.
Nếu thiết bị không được sử dụng theo đúng mục đích sử dụng như được mô tả trong sách Hướng
dẫn Sử dụng này, nhà sản xuất sẽ không đảm bảo kết quả cũng như sự an toàn của thiết bị và
không chịu trách nhiệm pháp lý.
Đọc kỹ toàn bộ nội dung của sách Hướng dẫn Sử dụng này trước khi sử dụng TC200.
CẢNH BÁO:
•
•
•
•
•
•

Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời. Có thể xảy ra hiện tượng rò rỉ hoặc điện giật nếu
thiết bị tiếp xúc với nước mưa.
Sử dụng ổ cắm điện (có nối đất) để tránh bị điện giật. Nếu ổ cắm điện không được nối
đất thì cần phải được các kỹ sư có chuyên môn lắp đặt tiếp đất.
Không được lưu trữ các chất dễ bay hơi hoặc dễ cháy trong thiết bị này do có thể gây
nổ hoặc cháy.
Rút phích cắm nguồn điện trước khi thay thế đèn LED để tránh bị điện giật.
Ngắt kết nối nguồn điện của thiết bị trước khi sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị để tránh
điện giật hoặc thương tích.
Nối thiết bị với nguồn điện như được quy định trên nhãn thông số đính kèm của thiết
bị.
THẬN TRỌNG:

•
•
•
•
•
•
•
•

Đặt thiết bị trên một bề mặt ổn định và bằng phẳng.
Sử dụng nguồn điện chuyên dụng. Đảm bảo rằng sử dụng cầu chì thích hợp có cường
độ dòng điện phù hợp để khởi động TEC.
Không được lưu giữ các chất ăn mòn trong thiết bị do có thể dẫn đến hư hỏng các bộ
phận bên trong hoặc các bộ phận điện.
Không để nước bắn trực tiếp vào thiết bị.
Không rút nhiều khay của máy lắc PA ra cùng một lúc khi cất hoặc lấy túi máu dự trữ.
Trong trường hợp hơi nước đọng lại ở mặt trước của kính do độ ẩm xung quanh cao,
hãy lau sạch bằng vải mềm và khô.
Thường xuyên kiểm tra hơi nước ngưng tụ trong khay dưới cùng để tránh chảy tràn
trong trường hợp độ ẩm cao.
Người dùng không được sửa chữa các bộ phận bên trong máy.
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4. Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm ......................................................... TC200
Nhiệt độ buồng ủ ................................................... 22 ± 2°C
Nguồn điện ............................................................ 230 ± 10% V, 50-60 Hz, AC một pha
Dung tích .............................................................. 24/48 cho các túi đựng tiểu cầu 100ml
Máy lắc ................................................................ PA200/PA300
Làm mát ................................................................ Phương pháp làm mát điện nhiệt
Kết cấu .................................................................. Bên ngoài sơn tĩnh điện HDGI, bên trong bằng thép không gỉ SS304
Cách nhiệt ............................................................ Cách nhiệt bằng PU không chứa CFC
Màn hình ............................................................... Màn hình đèn LED phân đoạn 4X7 (Đỏ)
Độ phân giải màn hình ......................................... 0,5°C
Ghi nhiệt độ ......................................................... Ghi trên giấy biểu đồ hàng tuần sử dụng bút mực
Cầu chì ................................................................. 3.15A, 250V, 5x20mm, Loại T, Kiểu ống
Dải biểu đồ ........................................................... Từ 0°C đến + 40°C
Độ phân giải biểu đồ ............................................ 1°C
Đèn ....................................................................... Đèn LED 4W
Mức độ xâm nhập của nước ................................. IPX0
An toàn điện .......................................................... Bảo vệ chống điện giật cấp I
Hoạt động ............................................................. Hoạt động liên tục
Công suất tiêu thụ ................................................ Hoạt động: 500W (TỐI ĐA)
Môi trường hoạt động ........................................... Nhiệt độ: Từ 10oC đến 33oC
Độ ẩm tương đối: Từ 30% đến 70% (Không ngưng tụ)
Áp suất khí quyển: Từ 700 hPa đến1060 hPa
Bảo quản và vận chuyển ....................................... Nhiệt độ: Từ -20oC đến 40oC
Độ ẩm tương đối: Từ 20% đến 90% (Không ngưng tụ)
Áp suất khí quyển: Từ 600 hPa đến1060 hPa
Đèn báo LED ....................................................... HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH (Màu xanh) (V) [V-Nhìn thấy A-Âm thanh]
CHẾ ĐỘ LÀM MÁT (Màu xanh) (V)
NHIỆT ĐỘ CAO (Màu đỏ) -A/V
NHIỆT ĐỘ THẤP (Màu đỏ) -A/V
CỬA MỞ (Màu đỏ) -A/V
PIN THẤP (Màu vàng) -V
CHẾ ĐỘ SƯỞI ẤM (Màu xanh) -V
TẮT CHẾ ĐỘ LẮC (Màu đỏ) -A/V
Pin cho TRCU ...................................................... 12V, Pin axit chì SMF 2.3 Ah có thể sạc lại
Kích thước (bên ngoài) (WxDxH) ........................ 649X830X785 mm
Khối lượng ............................................................ 75 kg
Phụ kiện ............................................................... Dây nguồn AC
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5. Mô tả kỹ thuật
5.1 Sơ đồ khối chức năng
Màn hình
Nhiệt độ
Cảm biến số
Bộ ghi nhiệt độ và
Bộ điều khiển
Buồng bên
trong

Rơ-le

Cụm TEC

Nguồn điện đầu
vào
5.2 Mô tả chức năng
• Nguồn chế độ chuyển đổi (24V, 21A): Chuyển đổi điện áp đầu vào thành nguồn điện
24VDC cho rơ-le và hệ thống lắp đặt TEC. Dòng điện tối đa có thể có của SMPS là
21A.
• Nguồn chế độ chuyển đổi (15V, 3.3A): Chuyển đổi điện áp đầu vào thành nguồn điện
15VDC cho TRCU. Dòng điện tối đa có thể có của SMPS là 3,3A.
• TRCU: TRCU điều khiển cụm TEC cho các chức năng “BẬT” và “TẮT”. TRCU có
một cảm biến kỹ thuật số cảm nhận nhiệt độ bên trong khu vực lưu trữ của Máy ủ tiểu
cầu. Dựa trên nhiệt độ đầu vào này, TRCU sẽ kiểm soát và ghi lại nhiệt độ bên trong
máy ủ. Việc ghi lại này được thực hiện trên biểu đồ bảy ngày bằng bút.
• Cụm nhiệt điện (TEC): TEC nhận tín hiệu từ TRCU và hoạt động dựa trên nguyên lý
hiệu ứng Peltier để duy trì nhiệt độ yêu cầu của Máy ủ tiểu cầu. TRCU hoạt động dựa
trên bộ vi xử lý để thay đổi chế độ của cụm TEC thành chế độ Làm mát hoặc Sưởi ấm
theo điều kiện môi trường xung quanh.
• Rơ-le: Chuyển đổi chế độ Sưởi ấm/Làm mát của cụm TEC dựa trên đầu vào từ TRCU.
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6. Chi tiết lắp đặt
Kiểm tra đóng gói để phát hiện các hư hỏng khi vận chuyển thiết bị. Nếu phát hiện bất cứ sự cố
nào, vui lòng thông báo cho Terumo Penpol Private Limited/Terumo BCT/Văn phòng Chi
nhánh. Cần kiểm tra các sản phẩm nhận được với Đơn mua hàng (PO) và phiếu đóng gói. Nếu
sản phẩm bị mất hoặc bị hư hỏng, hãy báo cáo ngay lập tức cho hãng vận chuyển và Văn phòng
Chi nhánh/Terumo Penpol Private Limited.
Chi tiết đóng gói:
Bộ sản phẩm có các thông tin sau:
Máy ủ tiểu cầu .......................................... 1 máy
Giấy in biểu đồ ......................................... 50 cái
Núm giữ biểu đồ ....................................... 1 cái
Chai cảm biến ............................................ 1 cái
Khay xả ..................................................... 1 cái
Dây nguồn ................................................. 1 cái
Cầu chì ....................................................... 2 cái
Bút ............................................................ 5 cái
Khóa .......................................................... 2 cái
Hướng dẫn Sử dụng .................................1 cuốn
Điều cần làm và không nên làm ...............1 cuốn
Bộ ghi dữ liệu với SW CD ..................... 1 cuốn
Phiếu đóng gói
Chứng chỉ kiểm tra
6.1 Hướng dẫn lập kế hoạch:
Khi chọn vị trí lắp đặt Máy ủ tiểu cầu TC200, vui lòng lưu ý những điều sau:
1. Đặt Máy ủ tiểu cầu trên một bề mặt ổn định và bằng phẳng trong phòng điều hòa.
2. Đảm bảo có đủ không gian xung quanh Máy ủ tiểu cầu để dễ vận hành và duy trì thông
gió thích hợp.
3. Tránh các vị trí bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, nhiệt độ quá cao, ẩm ướt và bụi
bẩn.
4. Không cắm các ổ cắm điện trên cùng một đường dây có các động cơ lớn hoặc tiêu thụ
nhiều điện năng vì các thiết bị này có thể gây ra dao động điện áp đường dây.
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6.2 Quy trình lắp đặt
1. Đảm bảo nối đất thích hợp.
2. Đảm bảo rằng điện áp nguồn trong phạm vi thông số kỹ thuật cho phép.
3. Cẩn thận loại bỏ các vật liệu đóng gói.
4. Đặt thiết bị trên bàn hoặc nơi làm việc.
5. Đảm bảo rằng số sê-ri trong phiếu bảo hành và số sê-ri trên thiết bị là giống nhau.
6. Đặt chai cảm biến vào dụng cụ kẹp chai và đổ đầy thành phần chính xác 0,25% glycerin
trong nước và nhúng cảm biến trong dung dịch này.
7. Đặt một biểu đồ mới vào TRCU và đặt nam châm giữ biểu đồ trên giá đỡ biểu đồ;
8. Đưa bút vào kim
9. Lắp đặt khay thoát nước vào giá đỡ thoát nước
10. Cắm thiết bị và bật MCB
11. BẬT công tắc pin ở bảng điều khiển phía trước của TRCU
12. Sau khi Máy ủ tiểu cầu đạt đến nhiệt độ phòng, để cho nhiệt độ buồng ổn định nhiệt
13. Kích hoạt máy lắc tiểu cầu PA200/PA300 (24/48 túi), Máy ủ tiểu cầu TC200 đã sẵn
sàng để sử dụng.
Đặt các túi Tiểu cầu trên mặt phẳng, tránh đặt chồng chéo và cần phải đặt các ống đúng cách.
Cài đặt Bộ ghi dữ liệu
Cài đặt phần mềm cho Bộ ghi dữ liệu






Đưa đĩa CD vào máy tính (Windows XP/VISTA/7/8). Đĩa CD sẵn sàng để cài đặt sau
khi được đưa vào.
Đảm bảo rằng đĩa CD nằm trong ổ đĩa CD trong suốt quá trình cài đặt.
Đưa Bộ ghi dữ liệu vào cổng USB trên máy tính và cài đặt trình điều khiển.
Làm theo hướng dẫn trong MANUAL PRO.PDF trên CD để biết các quy trình cài đặt.
Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, cửa sổ sẽ đóng lại và thông báo “Phần cứng mới của
bạn đã được cài đặt và sẵn sàng sử dụng” sẽ xuất hiện.
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7. Nguyên tắc hoạt động
 BẬT MCB và công tắc TRCU trên bảng điều khiển phía trước của thiết bị.
 Theo dõi biểu đồ tròn và màn hình hiển thị nhiệt độ và đảm bảo rằng cả hai đều hiển thị
cùng một giá trị.
7.1 Bộ ghi nhiệt độ và Bộ điều khiển (TRCU)

Tấm bàn phím dạng màng
Đèn LED chỉ báo

Bút biểu đồ
Núm giữ biểu đồ

Màn hình LED phân đoạn 4x7

Giấy ghi biểu đồ

Cụm mô-đun phía trước TRCU
Tính năng
TRCU (Bộ ghi nhiệt độ và Bộ điều khiển) thực hiện các chức năng kép là Ghi nhiệt độ trên biểu
đồ tròn và kiểm soát nhiệt độ của Máy ủ tiểu cầu:
 TRCU có một cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số để cảm nhận nhiệt độ. Không cần hiệu
chuẩn thủ công cảm biến này.
 Các nút thay đổi biểu đồ (CHART CHANGE) và thiết lập biểu đồ (CHART SET) giúp
thay đổi biểu đồ mà không làm hỏng giá đỡ bút. Các tính năng này cho phép người dùng
thay đổi cài đặt thời gian bắt đầu ghi trên biểu đồ. Đồng thời tránh làm hỏng động cơ
dẫn động kim.
 Tắt chức năng Xác nhận Cảnh báo (“ALARM ACK”) để tắt cảnh báo mất điện cũng
như các điều kiện cảnh báo thông thường khác.
 Đèn chỉ báo “P” ở phía bên trái của màn hình 7 phân đoạn khi vận hành với pin dự
phòng
 Nhấn nút ĐẶT LẠI để cài đặt lại thiết bị
THẬN TRỌNG: Ngân hàng máu phải kiểm tra chất lượng tiểu cầu trong TC200
trước khi truyền cho bệnh nhân
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7.2 Các đèn chỉ báo trực quan
Các đèn LED chỉ báo sau đây có sẵn trên bảng TRCU:









CHẾ ĐỘ LÀM MÁT
CHẾ ĐỘ SƯỞI ẤM
NHIỆT ĐỘ CAO
NHIỆT ĐỘ THẤP
CỬA MỞ
MÁY LẮC THẤP
HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH
PIN THẤP

Lưu ý: Chỉ báo “P” ở phía bên trái của màn hình 7 phân đoạn khi hoạt động với pin.
-E2- là lỗi/sự cố cảm biến
7.3 Giải thích các cảnh báo
Cần phải xem xét các cảnh báo âm thanh cùng với các chỉ dẫn trực quan. Có sẵn các chỉ dẫn
trực quan sau đây:










CHẾ ĐỘ LÀM MÁT: Nếu chỉ báo “Chế độ làm mát” sáng, nghĩa là TEC đã được BẬT
ở chế độ làm mát để hạ nhiệt độ xuống sao cho nhiệt độ duy trì trong phạm vi được chỉ
định.
CHẾ ĐỘ SƯỞI ẤM: Nếu đèn LED sáng lên, nghĩa là TEC đang hoạt động như máy
sưởi để tăng nhiệt độ và duy trì trong phạm vi cho phép.
NHIỆT ĐỘ CAO: Nghĩa là nhiệt độ cao trên mức cho phép. Cảnh báo âm thanh cũng
xuất hiện.
NHIỆT ĐỘ THẤP: Nghĩa là nhiệt độ đã xuống dưới mức cho phép. Cảnh báo âm thanh
cũng xuất hiện.
MÁY LẮC TẮT: TRCU phát hiện máy lắc có hoạt động hoặc không. Đèn báo sáng lên
nghĩa là máy lắc không hoạt động. Cảnh báo âm thanh cũng xuất hiện.
CỬA MỞ: Đèn báo trực quan cho biết cửa máy đã mở. Âm thanh cảnh báo sẽ vang lên
nếu cửa mở quá một phút.
HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH: Đèn LED cho biết cảm biến đang hoạt động bình thường.*
PIN THẤP: Pin sắp cạn.
Khi mất điện, chữ “P” sẽ nhấp nháy ở phía bên trái của màn hình 7 phân đoạn;

*Lưu ý: Nếu tháo cảm biến ra, chỉ báo này sẽ TẮT và tín hiệu lỗi (-E2-) xuất hiện trên màn
hình, cho biết cảm biến gặp sự cố. Nếu sau đó thay cảm biến, chỉ báo sẽ cho biết cảm biến đã
hoạt động trở lại. Tuy nhiên hệ thống phải được thiết lập lại để cảm biến hoạt động bình thường.
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7.4 Chu kỳ khởi tạo TRCU
Chu kỳ khởi tạo là một công cụ chẩn đoán rất quan trọng. TRCU sẽ thực hiện các hành động
sau theo thứ tự:
•
•
•
•
•
•
•
•

TẮT toàn bộ các rơ-le
Đèn LED sẽ BẬT và sau đó TẮT
Màn hình sẽ khởi tạo về '0000'
Kim di chuyển sang trái, phát hiện cảm biến quang học và dừng lại. Nếu kim không
dừng thì cảm biến quang học bị lỗi. Sau đó, kim sẽ trở về vị trí nghỉ.
Đèn LED sẽ BẬT và TẮT lại cho biết rằng quy trình khởi tạo hiện đã kết thúc.
Nhiệt độ thực tế sẽ được hiển thị và kim sẽ di chuyển đến dấu tương ứng trên biểu đồ.
Đèn LED thích hợp và cảnh báo sẽ BẬT.
Nếu mất điện, “P” sẽ nhấp nháy trên màn hình 7 phân đoạn.

Lưu ý: Sau khi sửa lỗi cảm biến, thiết bị sẽ ở trạng thái nghỉ để phát hiện cảm biến.
Hoạt động của TRCU rất đơn giản, người dùng chỉ cần thay thế biểu đồ một lần trong một tuần
và bút vẽ khi hết mực.
7.5 Thay thế bút trên kim
1. TẮT TRCU
2. Trượt bút ra khỏi giá đỡ kim
3. Trượt một bút mới vào giá đỡ kim
4. Khởi động thiết bị
5. Đảm bảo bút được đánh dấu đúng cách.
Lưu ý: Thiết bị không yêu cầu người dùng hiệu chuẩn

Khóa
Giá
đỡ bút
A và B phải trùng nhau để đánh dấu đúng

14

Hướng dẫn sử dụng

TC200

7.6 Thay biểu đồ
• Để thay biểu đồ, trước tiên hãy nhấn vào nút thay biểu đồ (CHART CHANGE) trên
bảng điều khiển phía trước. Kim di chuyển đến vị trí nghỉ của kim bên ngoài biểu đồ và
màn hình sẽ hiển thị “H”.
• Kéo núm giữ biểu đồ ra ngoài. Không được xoay. Núm giữ biểu đồ là nam châm và sẽ
lỏng ra khi kéo (Tham khảo hình vẽ).
• Thay biểu đồ và đặt núm xoay trở lại. Không cần định vị lại biểu đồ với bút.
• Nhấn nút Xác nhận Cảnh báo (ALARM ACK/CHART SET) trên bảng điều khiển phía
trước để điều chỉnh thời gian bắt đầu ghi. Khi nhấn giữ nút, biểu đồ sẽ quay
• Nhấn lại nút thay biểu đồ (CHART CHANGE) để khởi động lại quá trình ghi, chữ “H”
trên màn hình sẽ TẮT.
Lưu ý: Không tháo biểu đồ với kim vẫn còn trên đó do có thể làm hỏng chốt giữ kim.

7.7 Quy trình mô phỏng cảnh báo
• Trong quá trình mô phỏng, bút sẽ di chuyển từ giá trị đọc hiện tại, nếu không bắt buộc
phải vẽ biểu đồ, hãy đổi bút hoặc giấy ghi biểu đồ trước khi bắt đầu mô phỏng.
• Nhấn nút xác nhận cảnh báo (ALARM ACK) và giữ, sau đó nhấn nút thay biểu đồ.
• TRCU sẽ ở chế độ mô phỏng.
• Đọc các thay đổi từ 18°C đến 25,5°C với các bước 0,5°C và các chức năng của bộ điều
khiển (Nhiệt độ thấp, Nhiệt độ cao, Chế độ làm mát BẬT, Chế độ làm mát TẮT, Chế
độ sưởi ấm BẬT, Chế độ sưởi ấm TẮT) sẽ được mô phỏng.
• Sau khi mô phỏng, thiết bị sẽ tự động trở lại nhiệt độ hiện tại và tiếp tục hoạt động như
bình thường.
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7.8 Pin dự phòng
TRCU được tích hợp một pin axit chì 12V 2.3Ah, không cần bảo dưỡng và có thể sạc lại để
theo dõi và ghi lại nhiệt độ. Khi pin được sạc đầy có thể sử dụng trong 2 giờ. Khi mất điện,
cảnh báo với đèn “P” trên màn hình 7 phân đoạn sẽ xuất hiện.
Lưu ý: Chỉ nhân viên bảo hành chính hãng mới được phép tiến hành thay pin.

8. Hướng dẫn vệ sinh máy
Trước khi vệ sinh, hãy chắc chắn đã TẮT thiết bị và rút dây nguồn khỏi nguồn điện:
•
•
•
•
•
•

Để làm sạch thiết bị, sử dụng một miếng vải khô sạch thấm chất tẩy rửa thông thường.
Không làm sạch bằng vải ướt, vải thấm ête hoặc các dung môi hữu cơ khác;
Bộ tản nhiệt của cụm TEC có thể bị bám bụi, có thể sử dụng máy hút bụi để làm sạch
các cánh tản nhiệt bằng nhôm.
Kiểm tra định kỳ (mỗi tuần một lần trong điều kiện ẩm ướt) để phát hiện nước đọng
trong khay thoát nước.
Không cố ý mở thiết bị hoặc tự ý làm sạch các bộ phận bên trong.
Vệ sinh thiết bị thường xuyên để bụi không tích tụ.
Không bôi trơn bất cứ bộ phận nào của thiết bị. Không tự ý mở thiết bị và bôi chất bôi
trơn.
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9. Xử lý sự cố
Sự cố

Nguyên nhân
MCB ở vị trí Tắt

Máy ủ tiểu cầu
không
hoạt Không có nguồn điện vào
động
TRCU chuyển sang vị trí TẮT
Nhiệt độ bên
trong cao quá Nhiệt độ môi trường cao
mức

TC200

Cách khắc phục
Bật MCB
Xác minh nguồn điện vào
Cung cấp một nguồn điện khác nếu
phát hiện có lỗi
BẬT công tắc TRCU
Duy trì điều kiện môi trường xung
quanh theo thông số kỹ thuật

Không mở cửa thường xuyên và giữ
thời gian mở cửa ở mức tối thiểu.
Kiểm tra khe hở giữa khoang cửa và
Cửa đóng không khít
thân tủ.
Tốt nhất là luôn khóa cửa
Máy chạy quá
Kiểm tra xem cả hai quạt bên trong
mức
của cụm TEC có hoạt động hay
Lỗi quạt bên trong
không,
Nếu không hãy gọi các kỹ sư dịch
vụ
Điều kiện môi trường xung quanh Duy trì điều kiện môi trường xung
cao
quanh theo thông số kỹ thuật
Tốc độ nhiệt Cảm biến không được nhúng trong
Đặt lại cảm biến hoặc đổ đầy chai
tăng cao khi mở dung dịch glycerin hoặc mức dung
đến mức cần thiết
cửa
dịch glycerin không đủ
Mở cửa thường xuyên
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Cách khắc phục
Chữ “H” sẽ xuất hiện ở bên trái của
Thiết bị có thể đã được đặt ở chế độ chỉ báo nhiệt độ. Nhấn thay đổi biểu
đồ một lần để thoát ra khỏi chế độ
thay biểu đồ.
này.
Biểu đồ không
Để xác nhận, nhấn nút thay biểu đồ.
ghi lại được
Kim sẽ chỉ về một góc. Sau đó nhấn
Động cơ di chuyển biểu đồ không xác nhận cảnh báo/thiết lập biểu đồ
hoạt động
(ALARM ACK/CHART SET) để
biết biểu đồ di chuyển.
Bút bị khô mực
Thay thế bút biểu đồ
THẬN
TRỌNG:

Nguyên nhân

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn hoặc vẫn phát sinh các vấn đề/sự cố khác, vui
lòng liên hệ với kỹ sư dịch vụ được ủy quyền.
Để đảm bảo vận hành an toàn và không gặp sự cố, việc bảo trì dự phòng
TC200 phải được lập thành biểu đồ với sự tư vấn của nhân viên dịch
vụ được ủy quyền trong quá trình lắp đặt tùy vào tần suất sử dụng, nơi
lắp đặt…
Không được cố ý mở thiết bị trong bất kỳ trường hợp nào.
Bảo hành sẽ mất hiệu lực nếu thiết bị đã mở.
Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào khi sử dụng thiết bị, hãy ngay
lập tức thông báo sự việc cho Văn phòng Terumo gần nhất (vui lòng
liên hệ theo địa chỉ trong Phần 12) cũng như các cơ quan có liên quan.

10. Thông tin EMC
TC200 tuân thủ các yêu cầu về khả năng tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị y tế
như được định nghĩa trong IEC 60601-1-2: 2014. Khách hàng hoặc người dùng phải đảm bảo
rằng thiết bị được sử dụng trong môi trường quy định.
Phát xạ điện từ
TC200 được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ như quy định dưới đây. Khách
hàng hoặc người sử dụng TC200 phải đảm bảo rằng thiết bị được sử dụng trong môi trường
quy định.
Kiểm tra khí thải
Tuân thủ
Hướng dẫn về môi trường điện từ
Phát xạ tần số vô tuyến
Nhóm 1
TC200 không sử dụng năng lượng tần số vô
CISPR 11
tuyến cho các chức năng bên trong. Do đó,
phát xạ RF rất thấp và không có khả năng
Phát xạ bức xạ tần số vô tuyến
Loại A
gây nhiễu cho các thiết bị điện tử gần đó.
CISPR 11
Bức xạ hài hòa
Loại A
TC200 phù hợp sử dụng trong tất cả các
IEC61000-3-2
thiết bị không phải trong nhà và những thiết
bị được kết nối trực tiếp với mạng cung cấp
Dao động biên độ và biến động Tuân thủ
điện áp thấp chung cung cấp cho tòa nhà
dạng sóng điện áp
được sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
IEC61000-3-3
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Miễn nhiễm điện từ
TC200 được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ như quy định dưới đây. Khách
hàng hoặc người sử dụng TC200 phải đảm bảo rằng thiết bị được sử dụng trong môi trường
quy định.
Kiểm tra khả năng Mức thử nghiệm Mức
độ
Hướng dẫn môi trường điện từ
miễn nhiễm
IEC 60601
tuân thủ
Lên đến ±8kV
Sàn nhà phải bằng gỗ, bê tông hoặc
Phóng tĩnh điện
tiếp xúc
gạch men. Nếu sàn được phủ bằng
(ESD) IEC 61000Tiêu chí B
vật liệu tổng hợp, độ ẩm tương đối
Lên đến ±15kV
4-2
trong không khí
phải ít nhất là 30%
Quá trình chuyển
Chất lượng nguồn điện phải là chất
tiếp nhanh bằng
± 2.0 kV, 5/50ns Tiêu chí A
lượng của môi trường thương mại
điện IEC 61000-4hoặc bệnh viện điển hình
4
±
2.0
kV,
1.2/50/μs trong
Chất lượng nguồn điện phải là chất
Điện áp tăng vọt
chế độ chung
Tiêu chí B
lượng của môi trường thương mại
IEC 61000-4-5
± 1 kV, 1.2/50/μs
hoặc bệnh viện điển hình
trong chế độ vi
sai
0% gián đoạn
trong 250 chu
Điện áp gián đoạn
Chất lượng nguồn điện phải là chất
kỳ, giảm 70%
và sụt điện áp
Tiêu chí A
lượng của môi trường thương mại
trong 25 chu kỳ,
IEC 61000-4-11
hoặc bệnh viện điển hình
và 0% giảm
trong 0,5 chu kỳ
Từ trường tần số
Từ trường tần số nguồn phải ở đặc
nguồn
30 A/m
Tiêu chí A
điểm của môi trường thương mại
RF IEC 61000-4 6
hoặc bệnh viện điển hình
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Độ dẫn điện
RF IEC 61000-4-6

0,15-80 MHz:
80% AM 1KHz,
Tiêu chí A
3Vrms,
1 sóng sin KH

Phát xạ
RF IEC 61000-4-3

80
MHz-2.7
GHz , 3 V/m,
Tiêu chí A
AM, 1 kHz, 80%
AM

Không sử dụng các thiết bị thông tin
liên lạc tần số vô tuyến (RF) di động
và cầm tay gần với bất kỳ bộ phận
nào của TC200, kể cả dây cáp, ngoài
khoảng cách an toàn được khuyến
nghị từ phương trình áp dụng cho tần
số của máy phát.
Khoảng cách an toàn được đề xuất:
d = 3.5√ P
d = 1.2 √ P, từ 80MHz đến 800 MHz
d = 2.3√ P, từ 800MHz đến 2,5GHz
Trong đó P là định mức công suất đầu
ra tối đa của máy phát tính bằng Watt
(W) theo nhà sản xuất máy phát và d
là khoảng cách an toàn được khuyến
nghị với đơn vị là mét (m). Cường độ
trường từ các máy phát RF cố định,
được xác định qua quá trình khảo sát
địa điểm điện từ, phải nhỏ hơn mức
tuân thủ cho phép trong mỗi dải tần
số. Có thể xảy ra nhiễu ở vùng lân
cận của thiết bị và được đánh dấu
bằng ký hiệu sau.
Lưu ý 1: Ở 80MHz, dải tần số cao
hơn áp dụng

Lưu ý 1: Ở 80MHz, sử dụng dải tần số cao hơn
Lưu ý 2: Không áp dụng những hướng dẫn này trong mọi trường hợp. Sự lan truyền điện từ
bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu trúc, vật thể và con người.
Tiêu chí hoạt động
Hoạt động bình thường trong giới hạn do nhà sản xuất, người yêu cầu hoặc người
A
mua quy định.
Mất chức năng tạm thời hoặc suy giảm tính năng sẽ chấm dứt sau khi hết nhiễu và
B
sau đó thiết bị được thử nghiệm sẽ khôi phục lại hoạt động bình thường mà không
cần sự can thiệp của người vận hành.
Mất chức năng tạm thời hoặc suy giảm hiệu suất, người vận hành cần thực hiện sửa
C
chữa.
Mất chức năng hoặc suy giảm hiệu suất, không thể phục hồi do hư hỏng phần cứng
D
hoặc phần mềm hoặc mất dữ liệu.
Khoảng cách an toàn được khuyến nghị giữa thiết bị thông tin liên lạc tần sóng vô tuyên (RF)
di động và cầm tay và TC200.
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TC200 được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ trong đó nhiễu RF bức xạ được
kiểm soát. Khách hàng hoặc người sử dụng TC200 có thể ngăn chặn nhiễu điện từ bằng cách
duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa thiết bị thông tin RF di động và cầm tay (thiết bị
phát) và TC200 theo khuyến nghị dưới đây, theo công suất đầu ra tối đa của thiết bị truyền
thông:
80 MHz-2,5 Khoảng cách an toàn theo tần số của máy phát (m)
GHz, 3 V/m, Từ 150 KHz tới 800
Từ 80MHz tới 800 MHz Từ 800MHz tới 2.5GHz
AM, 1 kHz, MHz
d=1.17√P
d=2.33√P
80% AM
d=1.17√P
0.01
0.12
0.01
0.01
0.01
0.37
0.37
0.74
1
1.17
1.17
2.33
10
3.69
3.69
7.38
100
11.67
11.67
23.3
Dữ liệu định mức của máy phát với công suất đầu ra lớn nhất không được liệt kê ở trên,
khoảng cách an toàn được khuyến nghị d, tính bằng mét (m), có thể được ước tính bằng cách
sử dụng phương trình áp dụng cho tần số của máy phát, trong đó P là công suất đầu ra tối đa
của máy phát tính bằng Watt (W) theo nhà sản xuất máy phát.
Lưu ý 1: Ở 80MHz, sử dụng khoảng cách an toàn cho dải tần số cao hơn
Lưu ý 2: Không áp dụng những hướng dẫn này trong mọi trường hợp. Sự lan truyền điện từ
bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu trúc, vật thể và con người.
Thời hạn sử dụng của TC200 là khoảng 7 năm.

11. Tiêu hủy (hết thời hạn sử dụng)
• Thiết bị điện và điện tử (EEE)/pin chứa các vật liệu, thành phần và hóa
chất có thể gây nguy hiểm cho môi trường và có hại cho sức khỏe con
người nếu rác của các thiết bị điện và điện tử (WEEE) không được xử
lý đúng cách.
• Khi hết thời hạn sử dụng, hãy tiêu hủy thiết bị/pin theo quy định địa
phương.
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12. Địa chỉ liên hệ
Nếu bạn có bất cứ khiếu nại hay góp ý nào, xin vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ được ủy
quyền gần nhất hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

TERUMO PENPOL Private Limited
Puliyarakonam
Thiruvananthapuram
India - 695 573

TERUMO BCT EUROPE N.V.
Ikaroslaan 41
1930 Zaventem, Bỉ
ĐT: +32.2.715.05.90
Fax: +32.2.721.07.70

Địa chỉ sản xuất
TERUMO PENPOL Private Limited
Medical Systems Group
T.C.27/373, Andoor Buildings
General Hospital Road
Thiruvananthapuram
Kerala - 695 035
Ấn Độ
ĐT: +91 471 3015800
Fax: + 91- 471 3015805
Email: dist.penpolservicesection@terumobct.com
Trong trường hợp bạn cần thêm giải thích về mặt kỹ thuật/trợ giúp, hãy liên hệ với đường dây
trợ giúp của chúng tôi tại Medical Systems Group. Các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi luôn
sẵn sàng cung cấp cho bạn mọi sự hỗ trợ cần thiết. Chúng tôi luôn sẵn sàng nhận mọi phản hồi
của bạn về Thiết bị. Với mục tiêu “Những cách tốt hơn để chăm sóc sức khỏe tốt hơn”, phản
hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi phục vụ Khách hàng tốt hơn.
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Văn phòng khu vực ở Ấn Độ
Chennai

ĐT: + 91-44 -42054528/42054538
Fax: + 91-44 -42054528

Ahmedabad

ĐT: + 91-79 - 26580369/26580370
Fax: + 91-79 - 26580370

Kolkata

ĐT: + 91-33 - 25344609
Fax: + 91-33 - 25344623

Mumbai

ĐT: + 91-22 -28938683/28949944
Fax: + 91-22 - 28949944

Tiếng Bengaluru

ĐT: +91 - 80 - 26618858
Fax: + 91-80-26522265

Delhi

ĐT: + 91-11- 25741637/42437170
Fax: + 91-11- 25748298

Truy cập www.terumo.co.jp để biết thêm về các văn phòng TERUMO trên toàn thế giới.
*Do phát triển liên tục, chúng tôi có thể thay đổi các thông số kỹ thuật mà không thông báo
trước.
Sản phẩm này được Terumo Penpol Private Limited® sản xuất. Thương hiệu đã được đăng
ký.
© Terumo Penpol Private Limited. Tháng 12 năm 2020. Được in tại Ấn Độ.
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BẢO HÀNH

Quý khách hàng thân mến,

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất vì đã tin chọn sử dụng thiết bị TERUMO
PENPOL. Chúng tôi chắc chắn rằng điều này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ lâu
dài và tin tưởng lẫn nhau. Thông tin chi tiết về thời hạn bảo hành và các điều khoản hiệu lực
được trình bày trong tài liệu này. Chúng tôi mong Quý khách hàng sẽ thực hiện theo các yêu
cầu của tài liệu này.
Ngoài tiến hành lắp đặt thiết bị trong thời gian bảo hành, chúng tôi còn có các tùy chọn dịch vụ
sau bảo hành khác. Chi nhánh/Nhà phân phối Terumo gần nhất luôn sẵn lòng cung cấp thông
tin chi tiết cho bạn. Trước khi hết hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Điều này sẽ cho
phép chúng tôi tìm ra một tùy chọn phù hợp nhất với bạn. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn
Quý khách hàng đã đặt niềm tin vào TERUMO PENPOL Private Limited.
Trân trọng,
Chữ ký đại diện ủy quyền
Medical Systems Group
TERUMO PENPOL Private Limited
ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH
Bảo hành bao gồm sửa chữa/thay thế bất cứ chi tiết phần cứng bị lỗi nào theo
cấu hình được liệt kê trong Phiếu Bảo hành, tùy thuộc vào những lỗi này là do
thiết kế hoặc tay nghề nếu được TERUMO PENPOL Private Limited thông
báo bằng văn bản vào hoặc trước ngày hết hạn bảo hành được ghi trên Phiếu
bảo hành. Thời hạn bảo hành là một năm kể từ ngày lắp đặt hoặc 15 tháng kể
từ ngày giao hàng và đã được cán bộ Chi nhánh TERUMO đồng ý cụ thể bằng
văn bản.
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PHIẾU BẢO HÀNH
Số bảo hành
Mã khách hàng:
Tên khách hàng:
Địa chỉ lắp đặt:

Ngày gửi:
Ngày lắp đặt:
Số DC

Ngày:

Mô tả

Số sê-ri

TERUMO PENPOL Private Limited, cam kết sửa chữa/thay thế bất kỳ chi tiết bị lỗi nào
của sản phẩm như được liệt kê ở trên tuân theo các điều kiện được đề cập ở trang sau.
Lưu ý lắp đặt:

TERUMO PENPOL Private Limited, Puliyarakonam, Thiruvananthapuram,
Ấn Độ - 695 573
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Information in this document is subject to change without notice. No part of
this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or manual, for any process without the prior permission of TERUMO
PENPOL Private Limited. TERUMO PENPOL Private Limited may have patents
or pending patent applications, trademarks or other intellectual property rights
covering subject matter in this document. The furnishing of this document
does not give you license to these patents, trademarks except as expressly
provided in any written license agreement from TERUMO PENPOL Private
Limited.
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IMPORTANT

This user manual is written for the person responsible for the operation of
Platelet Incubator TC200. The operational method and routines are drawn to
ensure reliable, safe and effective operation of TC200. It is important that the
operator has studied and understood the contents of this manual before using
Platelet Incubator TC200

WARRANTY
The warranty includes equipment or a component that proves to have faults
during the warranty period. In such case, Terumo Penpol Private Limited will,
without cost to the customer, repair or replace the components or equipment.
The warranty is not valid if the equipment has been repaired by anyone else
other than qualified personnel that are approved by Terumo Penpol Private
Limited / Branch Office
The warranty is not valid if the equipment has been changed in any way that,
according to Terumo Penpol Private Limited's opinion, affects the reliability
and stability of the product.
The warranty is not valid, if the equipment has been used in any other way
than that described in the operating procedure.
The warranty is not valid when the serial number has been changed, crossed
over or been removed or if the fault has been caused by misuse or abnormal
use.
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1. Introduction
The Platelet Incubator TC200 is designed to store platelet filled PVC bags in controlled temperatures. Platelet
Incubator TC200 with Platelet Agitator increases platelet viability, post transfusion recovery and preservation of
platelet morphology.
The Platelet Incubator TC200 is designed to conform to the standards laid down by AABB and WHO guidelines.
Platelet Incubator TC200, works on the principle of Peltier Effect to achieve the required temperature,
eliminating compressors and the refrigerant gas, and makes the product more eco-friendly. Incubator will
maintain the required Platelet storage temperatures of 20°C to 24°C throughout their interior space with
specially designed thermo electric cooler. It has a controller to monitor temperatures continuously and record
them, and an alarm system with an audible signal that activates before blood platelet reaches unacceptable
storage temperatures. Interior part made by high grade stainless steel for storing blood Platelet. Forced air
circulation is present inside the incubator to maintain the temperature gradient within ±1.0ºC. In places where
the ambient is less than 20°C, thermo electric cooler will works in heating mode to maintain the required
temperature.

1.1 Features
Ÿ

Refrigeration: Thermo electric cooling method. Specially designed thermo electric cooler will maintain the
required temperature of Incubator eliminating compressor and refrigerant gas

Ÿ

Forced air circulation to ensure temperature gradient within±1.0°C.

Ÿ

Equipped with a built in Temperature Recorder and Controller Unit (records on a circular chart), which has a
digital temperature sensor for temperature sensing. This does not require manual calibration

Ÿ

Alarms/Indications provided for (a) COOLING MODE, (b)HEATING MODE, (c)TEMPERATURE HIGH ,
(d) TEMPERATURE LOW, (e) DOOR OPEN, (f) AGITATOR OFF, (g) SYSTEM OK, (h) BATTERY LOW,
(I) SENSOR FAILURE , (j) POWER FAILURE.

5

Ÿ

Alarm simulation facility to check alarm conditions.

Ÿ

Provision to prevent unintentional switch off

Ÿ

Transparent door

Ÿ

Auto stop for agitation when the door is opened

Ÿ

2 hour battery backup for Temperature recorder and Control Unit

Ÿ

LED tube for uniform lighting
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2. Symbols and Definitions

EC REP

European Conformities

This way up

Serial Number

Fragile; Handle with care

Manufacturer

Keep away from rain

Refer to instruction manual

Temperature Limits

Authorized Representative in the
European community

Do not stack

General Warning Sign

Subject to waste electrical and electronic
equipment regulations, i.e. not for
general waste

Caution

Protective Earth

~

Alternating Current
Type B applied part

Fuse

Humidity limitation

Catalogue Number

Medical device
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3. Important Safety Instructions
WARNING : Identifies conditions that could result in personal injury or loss of life
CAUTION : Identifies conditions that could result in damage to the equipment
If the equipment is not used following the intended use described in this manual, the manufacturer
will not guarantee the results nor the safety of the device and shall not be liable.
Carefully read the entire content of this manual before using the TC200.

Ÿ

WARNING
Do not use the unit outdoors. Current leakage or electric shock may result if the unit is
exposed to rain water.

Ÿ

Use a power supply outlet with (ground) to prevent electric shock. If the power supply outlet
is not grounded, it will be necessary to install a ground by qualified engineers

Ÿ

Never store volatile or flammable substances in this unit. This may cause explosion or fire.

Ÿ

Disconnect the power supply plug before replacing the LED light to prevent electric shock.

Ÿ

Disconnect the power supply to the unit prior to any repair or maintenance of the unit in
order to prevent electric shock or injury.

Ÿ

Connect the unit to a power source as indicated on the rating label attached the unit.

CAUTION
Ÿ

Install the unit on a flat stable surface.

Ÿ

Use a dedicated power source. Ensure that a suitable fuse of adequate amperage is used
to allow for TEC start up.

Ÿ

Never store corrosive substances in this unit. This may lead to damage to the inner
components or electrical parts.

Ÿ

Never splash water directly onto the unit.

Ÿ

Do not pull out more than one tray of PA at the same time when storing or taking out of the
stocked material.

Ÿ

In case where condensation forms on the front of the glass due to high ambient humidity,
wipe it off with a soft and dry cloth.

Ÿ

Check regularly for filled condensed water in bottom tray to avoid over flow in case of high
Humid condition.

Ÿ
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4. Specifications
Product code ......................................................... TC200
Chamber Temperature ............................................ 22±2°C
Power supply ......................................................... 230±10%V, 50-60 Hz Single phase AC
Capacity .. .............................................................. 24/48 no's of 100ml Platelet bags
Agitator .. ............................................................... PA200/PA300
Refrigeration........................................................... Thermo electric cooling method
Construction........................................................... Outer-Powder coated HDGI, Inner-Stainless Steel SS304
Insulation................................................................ CFC free PU Insulation
Display.................................................................... 4X7 segment LED(Red)
Display Resolution................................................... 0.5°C
Temperature Recording............................................ Recording is made on a weekly chart paper using ink type pen
Fuse........................................................................ 3.15A, 250V, 5x20mm, Type T, Cartridge
Chart Range............................................................ 0°C to+40°C
Chart resolution...................................................... 1°C
Light....................................................................... 4W LED tube
Ingress of water ......................................................IPX0
Electrical Safety ..................................................... Protection against electrical shock-Class I
Operation ............................................................... Continuous operation
Power consumption ............................................... Operating: 500W(MAX.)
Working environment ............................................. Temperature:100C to 330C
Relative humidity: 30% to 70%(No condensation)
Atmospheric Pressure: 700 hPa to1060 hPa
Storing and transportation ..................................... Temperature: -200C to 400C
Relative humidity: 20% to 90% (No condensation)
Atmospheric Pressure:600 hPa to1060 hPa
LED Indications ...................................................... SYSTEM OK(Green)(V)
[V-Visual A-Audio]
COOLING MODE(Blue)(V)
TEMPERATURE HIGH (Red)-A/V
TEMPERATURE LOW (Red)-A/V
DOOR OPEN(Red)-A/V
BATTERY LOW(Yellow)-V
HEATING MODE(Blue)-V
AGITATION OFF (Red)-A/V
Battery for TRCU.................................................... 12V, 2.3 Ah Rechargeable SMF lead acid battery
Dimension(outer)(WXDXH)......................................649X830X785 mm
Weight ...................................................................75 kg
Accessories............................................................ AC Power cord.
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5. Technical Description
5.1 Functional Block Diagram
Display
Temperature
Digital Sensor

Temperature
Recorder and
Controller
Unit

SMPS 15 V 3.3A

Internal
Chamber

Relay Card

TEC
Assembly

SMPS 24 V21 A
Input Power
Supply

5.2 Functional Description
Ÿ

Switch Mode Power Supply(24V,21A): This unit converts the input voltage to 24VDC supply
for the relay card and TEC assembly. The maximum possible output current of the SMPS is
21A.

Ÿ

Switch Mode Power Supply(15V,3.3A): This unit converts the input voltage to 15VDC supply
for the TRCU. The maximum possible output current of the SMPS is 3.3A.

Ÿ

TRCU: TRCU controls the “switching ON” and “switching OFF” of TEC assembly. The TRCU
has a digital sensor which senses the temperature inside the storing area of Platelet Incubator.
Based on this input the TRCU controls and Records the temperature inside the incubator. The
recording is done on seven day chart using a pen.

Ÿ

TEC Assembly: TEC assembly receives the signal from TRCU and works on the principle of
Peltier effect to maintain the required temperature of Platelet incubator. The micro processor
based TRCU changes the mode of the TEC assembly either to Cooling or Heating mode based
on ambient conditions.

Ÿ

Relay card: Switching the Heating / cooling mode of TEC assembly based on the input from
TRCU.
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6. Installation Details
Inspect the packing for shipping damages. If you find any, notify Terumo Penpol Private Limited /
Terumo BCT / Branch Office. Items received must be cross-verified against P.O and packing slip. Any
missing or damaged item must be reported immediately to the carrier and Terumo Penpol Private
Limited / Branch Office.

Packing Details:
The package contains the following items
Platelet Incubator........................................1 no
Chart Paper.................................................50 nos
Chart Holding knob.....................................1 no
Sensor Bottle..............................................1 no
Drain Tray...................................................1 no
Power cord................................................ 1 no
Fuse.......................................................... 2 nos
Pen............................................................5 nos
Key.............................................................2 nos
User Manual...............................................1no
Do’s and Don'ts......................................... 1no
Data logger with SW CD .............................1no
Packing list
Test certificate

6.1 Site Planning Guidelines:
When selecting a place to set up the Platelet Incubator TC200 please keep the following in mind.
1.

Place Platelet Incubator over a flat stable surface in an Air-conditioned room.

2.

Leave adequate space around the Platelet incubator for easy operation and proper ventilation.

3.

Avoid locations that are subject to direct sunlight, excessive heat, moisture and dust.

4.

Avoid electrical outlets on the same line with large motors or other heavy power consumption
equipment that may cause fluctuations in line voltage.
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6.2 Installation Procedure:
1.

Ensure proper earthing.

2.

Ensure that the mains voltage is within the range as in the specification.

3.

Remove the packing materials carefully.

4.

Place the equipment on a table or work place.

5.

Ensure that the serial No: in the warranty card and serial No: on the equipment are same.

6.

Place the sensor bottle in the bottle clamp and Fill the bottle provided with the correct
composition ie. 0.25% of glycerin in water and keep the sensor dipped in this.

7.

Place a new chart in the TRCU and place the chart holding magnet on the chart holder

8.

Insert the pen into the needle

9.

Ensure drain tray is inserted into drain support

10.

Plug the unit and switch on MCB

11. Switch ON the battery switch in front panel of TRCU
12.

After Platelet Incubator reaches room temperature allow chamber temperature to stabilize

13.

Load Agitator PA200/PA300 (24/48bags), Platelet Incubator TC200 is ready for use

Place the Platelet bags flat, avoid overlapping of bags, place the tubing properly

Data Logger Installation
Software Installation for Data Logger
n

Insert the given CD into the computer(Windows XP/VISTA/7/8). The CD prompts for installation

once it is inserted.
n

Ensure that the given CD is in the CD drive throughout this installation.

n

Insert the data logger into a USB port on the computer and install the driver.

n

Please follow the instructions in the MANUAL PRO.PDF on the CD for the installation procedures.

n

After completing the installation the window will close and will see the message "Your new
hardware is installed and ready to use".
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7. OPERATING PRINCIPLE
v
v

Switch ON MCB and TRCU switch on front panel of the equipment.
Monitor the circular chart and temperature display and make sure that both are indicating the same value.

7.1 TEMPERATURE RECORDER AND CONTROL UNIT(TRCU)

Membrane Key Pad

Chart Pen

LED Indications

Chart holding Knob

4X7 Segment LED Display

Chart Paper

TRCU front Module Assembly

Features
TRCU (Temperature Recorder and Control unit) performs the dual functions of Recording the temperature on the
circular chart and controlling the temperature of the Platelet Incubator
r

The TRCU has a digital temperature sensor for temperature sensing. This does not require manual calibration.

r

Chart change (CHART CHANGE) and chart set(CHART SET) buttons for changing the chart without damaging
the pen holder. This allows the user to change the start time settings for recording on chart. This also
prevents damage to the needle driving stepper motor.

r

Alarm acknowledge(”ALARM ACK”) switch for turn off power failure alarm as well as other common alarm
conditions.

r

”P” indication on the left side of the 7 segment display when working in battery.

r

RESET button for resetting the equipment
CAUTION : Blood Bank should check the quality of platelet in the TC200 before infusion in to the patient.
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7.2 Visual Indications
The following LED indications are available on the TRCU panel
Ø

COOLING MODE

Ø

HEATING MODE

Ø

TEMPERATURE HIGH

Ø

TEMPERATURE LOW

Ø

DOOR OPEN

Ø

AGITATOR LOW

Ø

SYSTEM OK

Ø

BATTERY LOW

Note:“P” indication on the left side of the 7 segment display when working in battery.
-E2- for sensor failure/error

7.3 INTERPRETING ALARMS
The audio alarm has to be viewed in conjunction with the visual indications. The following visual indications
are also available.
n

COOLING MODE: If “Cooling Mode ” indication is glowing it shows that the TEC has been switched ON in
cooling mode to bring down the temperature so that it remains within the specified range.

n

HEATING MODE: If this LED is glowing it shows that the TEC is working as heater has been to increase
the temperature so that it remains in the range.

n

TEMPERATURE HIGH: This indication shows that the temperature is above the acceptable range. Audible
alarm is also present.

n

TEMPERATURE LOW: This indication shows that the temperature has gone below the acceptable range.
Audible alarm is also present..

n

AGITATOR OFF: The TRCU detects whether the agitator is working or not. The indication when glowing
shows that the agitator is not working. Audible alarm is also present.

n

DOOR OPEN: The visual indication shows that the door has been left open. An audible alarm comes on if

n

SYSTEM OK: This LED indicates that the sensor is working properly.*

the door is left open for more than one minutes.

n

BATTERY LOW: This indication shows that the battery charge is low.

n

When power fails a “P” will blink in the left side of the 7 segment display

*Note: If the sensor is removed this indication goes OFF and an error signal (- E2 -) comes on in the display,
indicating that something is wrong with the sensor. If the sensor is then replaced back the indication may
come back indicating sensor OK. But the system has to be reset if the sensor has to work properly.
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7.4 TRCU Initialization Cycle
The initialization cycle is a very important diagnostic tool. The following actions will be performed by the
TRCU in order
l

All the relays will be switched OFF.

l

The LED's will turn ON and then turn OFF

l

The display will be initialized to '0000’

l

The needle will move to the left, detect the opto sensor and stop. If the needle does not stop then the
opto sensor is defective. The needle will then climb on to the needle rest.

l

The LED's will again turn ON and Turn OFF indicating that the initialization routine is now over.

l

The actual temperature will be displayed and the needle will move to the corresponding mark on the
chart.

l

Appropriate LED's and alarm will turn ON.

l

During power failure “P” will blink on the 7-segment display.

Note: After fixing the sensor back the unit must be rest in order for it to detect the sensor
The operation of TRCU is extremely simple, the user just has to replace the chart once in a week and
plotting pen as and when it runs out of ink.

7.5 To replace the pen on the needle
1. Switch OFF the TRCU.
2. Slide the pen out of the needle holder.
3.Slide a new pen back into the holder.
4.Switch on the unit.
5.Ensure the pen is marking properly.
Note: The unit does not require other user level calibration

A and B has to coincide for proper marking.
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7.6 Changing the Chart
Ÿ To change the chart, first press the chart change (CHART CHANGE) on the front panel. The
needle moves to the needle rest position outside of the chart and display shows“H”.
Ÿ

Pull the chart holding knob out. Do not try to rotate. The chart holding knob is magnet and
comes out on a pull. (Refer to figure)

Ÿ

Replace the chart and put the knob back. Do not worry about the positioning of the chart with
respect to the pen.

Ÿ

Press the Alarm acknowledge(ALARM ACK/ CHART SET) on the front panel to adjust the
starting time of the recording. When you hold the switch down the chart rotates

Ÿ

Press chart change (CHART CHANGE)again to restart the recording, the “H” in the display will
go OFF

Note: Do not remove the chart with the needle still on it. It might damage the needle holding pin

7.7 Procedure for Alarm Simulation
Ÿ

During simulation process the pen moves from the current reading, if it is not required to be

Ÿ

Press alarm acknowledge button (ALARM ACK) and hold, then press chart change button.

Ÿ

Now TRCU enter to simulation mode.

Ÿ

Reading changes from 18°C to 25.5°C with 0.5°C steps and the functionalities of the controller

plotted change either pen or chart paper before starting simulation.

(Low temperature, High temperature, Cooling Mode ON, Cooling Mode OFF, Heating Mode ON,
Heating Mode OFF) will be simulated.
Ÿ

After simulation the equipment automatically comes back to current temperature and resume
working

15

TC200

TC200

Instructions for Use

7.8 Battery Back Up
The TRCU is incorporated with a 12V 2.3Ah rechargeable sealed maintenance free Lead acid
battery for monitoring and recording the temperature. A fully charged battery can be used for 2
hours. When the power goes there is an alarm with “P” indication on the 7 segment display.
Note: Replacement of the battery must be done by approved service personnel

8. Cleaning Instructions
Before cleaning, be sure to switch OFF the equipment and disconnect the power cord from power
plug.
Ÿ

To clean the unit use a clean dry cloth with any clinical detergent. Do not clean with wet
cloth, cloth dipped in ether, or other organic solvents

Ÿ

The heat sinks of TEC assembly can become clogged with dusts. A vacuum cleaner may be

Ÿ

Check periodically (weekly once in humid condition) for excess water droplets inside the

used to clean the aluminum fins.

drain tray.
Ÿ

Do not open the unit or try to clean the internal parts.

Ÿ

Clean the unit frequently so that dust does not accumulate.

Ÿ

No parts of the equipment can be lubricated by the user. Do not attempt to open the
equipment and apply lubricants.
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9. Troubleshooting
Problems Observed

Possible Cause
MCB in Off position

The Platelet Incubator
does not work
No input supply

Temperature inside
the cabin out of
range

Possible Remedy
Switch on MCB

Verify the input supply.
Provide another inlet if
existing is defective.

TRCU Switch in Off
position

Switch ON TRCU Switch

High ambient
temperature

Maintain Ambient condition
as per the specification

Do not open door frequently and
Frequent Door opening keep the time for which the
door is open at minimum.
Poor Door seal

Unit runs excessively

Internal fan fault

Check the gap between
door seal and cabinet body.
Always better to lock the door lock
Check whether both internal fan
of TEC Assembly is working,
If not call service engineer

Maintain Ambient condition
High Ambient Condition as per the specification

High rate of climb of
temperature on
opening the door
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Problems Observed

The chart is not
being recorded

Possible Cause

Possible Remedy

A “H” will be indicated on the left side
The unit may have been
of the temperature indication. Press
left in chart change mode chart change once to move it out
of this mode.
To confirm press chart change. The
The chart moving motor
needle goes to one corner. Then press
is not working
alarm acknowledge/ chart set
(ALARM ACK/CHART SET) to
see the chart moving.
Replace chart pen
Pen dried out

CAUTION : If any of the problem still persists or for any other observations/problems
please call authorized service engineer.
To assure safe and trouble free operation, preventive maintenance of TC200 to be charted
taking the advice of the authorised service personnel during installation depending
on the frequency of use, place of installation etc.
Do not make an attempt to open the equipment under any circumstances.
Warranty will be void if the equipment is opened.
If any serious incidents occur from the use of this equipment, please report the event,
as soon as possible, to the closest Terumo office (please see contact in
section 12.contact address) as well as the concerned authorities based on
the law of the land.

10. EMC INFORMATION
TC200 complies to the requirements for electromagnetic compatibility (EMC) for medical
devices as defines in IEC 60601-1-2:2014. The customer or the user should ensure that
it is used in such an environment.

Electromagnetic emission
TC200 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of TC200 should assure that it is used in such an environment
Emission test

Compliance

Electromagnetic environment guidance

RF Conducted

Group 1

TC200 uses no RF energy for its

Emissions

internal function. Therefore, its RF

CISPR 11

emissions are very low and are not
likely to cause any interference in

RF Radiated
Emissions
CISPR 11

Class A

nearby electronic equipments

Harmonic emissions

Class A

TC200 is suitable for use in all

IEC61000-3-2
Voltage

establishes other than domestic and
Complies

those directly connected to the

fluctuations/flicker

public low voltage supply network

emissions

that supplies building used for

IEC61000-3-3

domestic purpose
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Electromagnetic immunity
TC200 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of TC200 should assure that it is used in such an environment.
Immunity test

IEC 60601 test level

Compliance Level

Electromagnetic
environment guidance

Electrostatic
up to ±8kV contact
discharge (ESD) IEC up to ±15kV air
61000-4-2

Criteria B

Floor should be wood,
concrete or ceramic
tile. If floors are
covered with synthetic
material, the relative
humidity should be at
least 30%

Electrical fast

Criteria A

Mains power quality

±2.0 kV, 5/50ns

transient IEC

should be that of a

61000-4-4

typical commercial or
hospital environment

High energy

±2.0 kV, 1.2/50µs

Surge

for common mode

should be that of a

IEC 61000-4-5

±1 kV,1.2/50µs for

typical commercial or

differential mode

hospital environment

Criteria B

Mains power quality

Voltage dips and

0% short

interruption

interruption for 250

should be that of a

IEC 61000-4-11

cycles, 70% dips

typical commercial or

for 25 cycles, 0%

hospital environment

Criteria A

Mains power quality

dips for 0.5 cycles
Power frequency

30 A/m

Criteria A

Power frequency

Magnetic field

magnetic field should

IEC 61000-4-8

be at levels
characteristics of a
typical commercial or
hospital environment
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Conducte

0.15-80

d

MHz: 80%AM

RF IEC

1KHz,

61000-4-

3Vrms,

6

1 KHsine

Criteria A

wave

Radiated

80 MHz-2.7

RF IEC

GHz , 3 V/m,

61000-4-

AM, 1 kHz,

3

80%AM

Criteria A

Portable and mobile RF communication
equipment should be used no closer to any
part of TC200, including cables, than the
recommended separation distance calculated
from the equation applicable to the frequency
of the transmitter.
Recommended separation distance
d=3.5√P
d=1.2√P, 80MHz to 800 MHz
d=2.3√P, 800MHz to 2.5GHz
Where P is the maximum output power rating
of the transmitter in watts (W) according to
the transmitter manufacturer and d is the
recommended separation distance is meters
(m).Field strengths from fixed RF
transmitters, as determined by an
electromagnetic site survey should be less
than the compliance level in each frequency
range. Interference may occur in the vicinity
of the equipment marked with the following
symbol

Note 1:At 80MHz, the higher frequency range applies
Note2:These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is
affected by absorption and reflection from structures, objects and peoples.
Performance Criteria
A
B

Normal performance within limits specified by the manufacturer, requester or purchaser.
Temporary loss of function or degradation of performance which ceases after the
disturbance ceases, and from which the equipment under test recovers its normal
performance, without operator intervention.

C

Temporary loss of function or degradation of performance, the correction of which
requires operator intervention.

D

Loss of function or degradation of performance, which is not recoverable, owing to
damage to hardware or software, or loss of data.

Recommended separation distance between portable and mobile RF communications
equipment and TC200
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The TC200 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF
disturbances are controlled. The customer or the user of the TC200 can help prevent
electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and
mobile RF communications equipment (transmitters) and the TC200 as recommended
below, according to the maximum output power of the communications equipment
80 MHz-2.5 GHz ,

Separation distance according to frequency of transmitter(m)

3 V/m, AM, 1 kHz,

150 KHz to 800

80MHz to 800 MHz

800MHz to 2.5GHz

80%AM

MHz

d=1.17√P

d=2.33√P

d=1.17√P
0.01

0.12

0.01

0.01

0.01

0.37

0.37

0.74

1

1.17

1.17

2.33

10

3.69

3.69

7.38

100

11.67

11.67

23.3

The transmitters rated data maximum output power not listed above, the recommended
separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to
the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the
transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
Note1: At 80MHz and 800MHz, the separation distance for the higher frequency range
applies.
Note2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is
affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

TC200 has a life span of approx.7 years.

11. Disposal (End of Life)
s

Electrical and electronic equipment (EEE)/battery contains materials,

components and substances which can be dangerous to the environment and
harmful to human health if waste electrical and electronic equipment (WEEE) is
not disposed of separately.
s

At end of life, please dispose of this device/battery according to your local

regulations or contact Terumo Penpol Private Limited.
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12. Contact Address
For other complaints, suggestions please contact your nearest authorized service personnel or
please contact:

EC REP
TERUMO PENPOL Private Limited

TERUMO BCT EUROPE N.V.

Puliyarakonam

Ikaroslaan 41

Thiruvananthapuram

1930 Zaventem, Belgium

India - 695 573

Phone: +32.2.715.05.90
Fax:

+32.2.721.07.70

Manufacturing Site Address
TERUMO PENPOL Private Limited
Medical Systems Group
T.C.27/373, Andoor Buildings
General Hospital Road
Thiruvananthapuram
Kerala - 695 035
India
Tel: +91 471 3015800
Fax: +91- 471 3015805
Email: dist.penpolservicesection@terumobct.com

In the event you require some technical clarifications / help, do contact our helpline at the Medical
Systems Group. Our technical experts will be able to provide you with the required support. Do let us
have your feedback regarding the Equipment. Continuing with our Vision of “Better Ways to Better
Health Care” your feedback will help us in serving our Customers better.
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Zonal Offices in India
Chennai

: Tele : +91-44 -42054528/42054538
Fax : +91-44 -42054528

Ahmedabad

: Tele : +91-79 - 26580369/26580370
Fax : +91-79 - 26580370

Kolkata

: Tele : +91-33 - 25344609
Fax : +91-33 - 25344623

Mumbai

: Tele : +91-22 -28938683/28949944
Fax : +91-22 - 28949944

Bengaluru

: Tele : +91 - 80 - 26618858
Fax : +91-80-26522265

Delhi

: Tele : +91-11- 25741637/42437170
Fax : +91-11- 25748298

* Due to continuous development, specifications are likely to change without prior notice.
This product is manufactured by Terumo Penpol Private Limited R Registered Trademark
C Terumo Penpol Private Limited. December 2020. Printed in India.
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WARRANTY
Dear Customer,

Please accept our hearty congratulations on choosing TERUMO PENPOL equipment. We are sure
that this marks the beginning of a long and mutually satisfying relationship. Details of the
warranty period and terms of validity are outlined in this document. We would request you to go
through the same.

Apart from covering your installation through the warranty with which your equipment comes,
we have post warranty service options available. Your nearest Terumo Branch/Distributor will be
happy to give you the details. It is advisable to get in touch before warranty expires. This will
enable us to work out an option that suits you best. Once again we thank you for placing your
trust in TERUMO PENPOL Private Limited.

Best Regards,

Authorized Signatory
Medical Systems Group
TERUMO PENPOL Private Limited

TERMS OF WARRANTY
The warranty covers repairing/replacement of any defective hardware items from
the configuration listed in the Warranty Card, contingent to these defect having
arisen only out of faulty design or workmanship if brought to the notice of
TERUMO PENPOL Private Limited, in writing, on or before the date at expiry of
warranty mentioned on the Warranty Card. Warranty is valid for a period of one
year from the date of installation or 15 months from the date of delivery which
ever is earlier specifically agreed in writing by TERUMO Branch officials.
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Warranty Number

Date:

Customer Code:
Customer Name:
Installation Address:

TC200
Date of dispatch:
Date of Installation:
DC No.

Description

Serial Number

TERUMO PENPOL Private Limited, undertake to repair/replace any defective
items from the products listed above subject to the conditions mentioned overleaf.

Installation Remarks:

TERUMO PENPOL Private Limited, Puliyarakonam, Thiruvananthapuram,
India - 695 573
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