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293

Xem yêu cầu cho lô

294

Worklist (Danh sách công việc)

295

Giới thiệu về Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công việc)
Xem thông tin chi tiết mẫu
Giới thiệu về Order Details (Chi tiết về lệnh)
Giới thiệu về QC Sample Details (Chi tiết về mẫu QC)
Giới thiệu về Test Details (Chi tiết về xét nghiệm)

295
301
301
304
308
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Giới thiệu về Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử) thủ công
Chuyển kết quả xét nghiệm đến cơ sở dữ liệu lịch sử
Giới thiệu về đường cong phản ứng trên CH
Xem đường cong phản ứng trên CH
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309
310
310
310

Giới thiệu về Bắt đầu xem mẫu
Thêm mẫu vào danh sách theo dõi
Xóa mẫu khỏi Danh sách xem

311
311
312

Giới thiệu về Lặp lại xét nghiệm
Lặp lại xét nghiệm

312
312

Giới thiệu về Chấp nhận kết quả xét nghiệm
Chấp nhận kết quả xét nghiệm

313
313

Truyền kết quả xét nghiệm

313

Giới thiệu về LIS Batch Query (Truy vấn mẻ LIS)
Tiến hành LIS Batch Query (Truy vấn mẻ LIS)

314
314

Giới thiệu về Xuất kết quả xét nghiệm

315

Giới thiệu về Results Report Selection (Lựa chọn báo cáo kết quả)
In báo cáo kết quả

315
317

Thêm kết quả xét nghiệm từ chi tiết mẫu
Thêm nhận xét vào kết quả xét nghiệm

318
319

Giới thiệu về Patient Sample Details (Chi tiết về mẫu bệnh nhân)
Giới thiệu về tính năng Theo dõi mẫu
Theo dõi mẫu từ Patient Sample Details (Chi tiết về mẫu bệnh nhân)
Giới thiệu về tính năng Giữ lại kết quả xét nghiệm theo cách thủ công
Giữ lại kết quả xét nghiệm từ chi tiết mẫu
Chỉnh sửa yêu cầu về bệnh nhân

319
324
324
325
325
325

Ký hiệu trong danh sách công việc

326

Cờ danh sách công việc

327

Theo dõi
Giới thiệu về Monitoring (Đang giám sát)
Mẫu Monitoring (Đang giám sát)

353
353
356

Giới thiệu về Workload Reports (Báo cáo khối lượng công việc)
Xem Workload Reports (Báo cáo khối lượng công việc)
Xuất Workload Reports (Báo cáo khối lượng công việc)

357
359
359

Giới thiệu về Orders Capacity (Dung lượng lệnh)
Xem Orders Capacity (Dung lượng lệnh)

360
360

Giới thiệu về Assay Utilization (Sử dụng thí nghiệm)
Xem Assay Utilization (Sử dụng thí nghiệm)
Xuất số liệu Assay Utilization (Sử dụng thí nghiệm)

360
363
363

Samples (Mẫu)

365

Giới thiệu về Tính toàn vẹn của mẫu
Giới thiệu về chức năng cảm biến mức của ống hút
Giới thiệu về chức năng phát hiện va chạm ống hút
Giới thiệu về chức năng cảm biến áp suất của ống hút
Số đo độ hấp thu HIL
Phạm vi nồng độ gần đúng cho HIL Alert Indices (Chỉ số báo lỗi HIL)

365
365
366
366
366
367
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Giới thiệu về cách nạp mẫu và dỡ mẫu
Giới thiệu về trạng thái giá
Giới thiệu về thời gian nạp giá
Giới thiệu về trạng thái ống
Giới thiệu về thời gian nạp ống
Giới thiệu về ID mẫu
Giới thiệu về quy tắc chọn ống để xử lý
Giới thiệu về quy tắc chọn giá đầu ra

368
368
370
371
372
372
373
374

Giới thiệu về thẻ Sample Handler (Bộ thao tác mẫu)
Giới thiệu về Thẻ phụ Racks (Giá đỡ)
Giới thiệu về Thẻ phụ Sample Details (Chi tiết về mẫu)
Xem trạng thái mẫu SH
Xem thông tin chi tiết về giá trên SH
Xem thông tin chi tiết mẫu

375
380
382
383
383
383

Giới thiệu về Sample List (Danh sách mẫu)
Xem SH Sample List (Danh sách mẫu)
Thu hồi mẫu bệnh phẩm

383
385
385

Nạp mẫu vào giá SH
Mở ngăn đựng mẫu
Nạp giá vào ngăn đựng mẫu
Dỡ giá khỏi ngăn đựng mẫu

386
387
388
390

Nạp giá đựng mẫu trên DL

390

Yêu cầu về thể tích mẫu
Giới thiệu về yêu cầu đối với thể tích mẫu CH
Giới thiệu về cách xác định thể tích mẫu tối thiểu cho xét nghiệm trên CH
Giới thiệu về chiều cao mẫu tối thiểu trên CH
Yêu cầu về thể tích đối với ống đựng mẫu trên CH
Giới thiệu về cách xác định thể tích mẫu tối thiểu cho xét nghiệm trên CH

391
391
391
392
393
395

Giới thiệu về thể tích mẫu cần thiết tối thiểu trên IM
Giới thiệu về cách xác định thể tích mẫu tối thiểu cho xét nghiệm trên IM
IM Yêu cầu về thể tích mẫu

395
396
396

Calibration (Hiệu chuẩn)

399

Giới thiệu về hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên CH

399

Giới thiệu về các mô hình hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm tuyến tính trên CH

399

Giới thiệu về hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm không tuyến tính trên CH

399

Giới thiệu về hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên IM

400

Giới thiệu về đường cong chính của xét nghiệm trên IM

400

Giới thiệu về mã vạch 2D Đường cong chính và thông tin nhận dạng xét nghiệm trên
IM
401
Quét mã vạch 2D Đường cong chính và thông tin xác định xét nghiệm IM

403

Xem thông tin xác định đường cong chính trên IM

403

Giới thiệu về phương pháp hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng
trên IM
403
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Giới thiệu về tần suất hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm

405

Quy trình hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên CH

405
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Quy trình hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên IM

407

Giới thiệu Tổng quan về hiệu chuẩn
408
Giới thiệu về bộ lọc Calibration Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn)
410
Xem trạng thái yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
411
Ký hiệu trạng thái yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
411
Giới thiệu về kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn
412
Kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn
413
Hủy kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn
413
Truy cập chi tiết kết quả hiệu chuẩn từ Calibration Overview (Tổng quan về hiệu
chuẩn)
414
Truy cập Cal-QC Inventory (Kiểm kê Hiệu chuẩn-QC) trong Calibration Overview
(Tổng quan về hiệu chuẩn)
414
In báo cáo chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu chuẩn trong Calibration Overview
(Tổng quan về hiệu chuẩn)
414
In mã vạch chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu chuẩn trong Calibration Overview
(Tổng quan về hiệu chuẩn)
415
Xác nhận nạp thuốc thử xét nghiệm trên CH
415
Xác nhận nạp thuốc thử xét nghiệm trên IM
416
Xác nhận thông tin xác định xét nghiệm
416
Giới thiệu về Create Calibration Orders (Tạo lệnh hiệu chuẩn)
416
Loại hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
418
Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử xét nghiệm trên CH
419
Giới thiệu về các hiệu chuẩn gói xét nghiệm trên CH
421
Hiệu chuẩn gói thuốc thử xét nghiệm C0 Adjust (Điều chỉnh C0)
422
Xem đủ điều kiện C0 Adjust (Điều chỉnh C0) để hiệu chuẩn gói xét nghiệm trên
CH
422
Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử xét nghiệm trên IM
423
Giới thiệu về việc Hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trực tiếp trong Reagent
Overview (Tổng quan về thuốc thử)
425
Hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trực tiếp trong Reagent Overview (Tổng quan
về thuốc thử)
426
Giới thiệu về chất hiệu chuẩn và vận chuyển và hút mẫu chất kiểm chuẩn
426
Tạo yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
427
Tạo yêu cầu hiệu chuẩn lô thuốc thử xét nghiệm
427
Tạo yêu cầu hiệu chuẩn gói thuốc thử xét nghiệm
428
Chỉnh sửa yêu cầu hiệu chuẩn xét nghiệm
429
Giới thiệu về yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm tự động
431
Tự động chọn yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
432
Giới thiệu về chức năng xác nhận khoảng đo xét nghiệm trên CH
433
Chuẩn bị xác nhận khoảng đo thuốc thử xét nghiệm trên CH
433
Giới thiệu về chức năng xác nhận khoảng đo xét nghiệm trên IM
434
Chuẩn bị xác nhận khoảng đo thuốc thử xét nghiệm trên IM
435
Yêu cầu xác nhận khoảng đo tự động trên CH Analyzer
436
Yêu cầu xác nhận khoảng đo thủ công
437
Yêu cầu xác minh khoảng đo bằng máy phân tích có DL
438
Giới thiệu về Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn)
438
Xem lại kết quả hiệu chuẩn
441
Giới thiệu trạng thái yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trong Calibration
Results (Kết quả hiệu chuẩn)
442
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Cờ Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn)
443
Giới thiệu về Attributes (Thuộc tính) của Calibration Results (Kết quả hiệu
chuẩn)
454
Giới thiệu về thông tin xác định kết quả hiệu chuẩn
455
Giới thiệu về chấp nhận hiệu chuẩn
455
Giới thiệu về chấp nhận hiệu chuẩn xét nghiệm trên CH
455
Giới thiệu về chấp nhận hiệu chuẩn xét nghiệm trên IM
456
Chấp nhận kết quả hiệu chuẩn
456
Từ chối kết quả hiệu chuẩn
457
Giới thiệu về giá trị đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên CH
457
Xem tiêu chí chấp nhận cho hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên CH
459
Giới thiệu về đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên IM
459
Giới thiệu về giá trị đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên IM
459
Giới thiệu về Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp nhận) cho hiệu chuẩn thuốc thử
xét nghiệm trên IM
461
Giới thiệu về Signal Slope hiệu chuẩn trên IM
461
Giới thiệu về Signal Ratio hiệu chuẩn trên IM
462
Giới thiệu về hiệu chuẩn IM được cho phép Level Deviation
462
Giới thiệu về hệ số biến thiên và kết quả hiệu chuẩn trên IM
463
Giới thiệu về khoảng hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm được xác định trên IM
463
Giới thiệu về phạm vi hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm được quan sát trên IM
464
Xuất kết quả hiệu chuẩn
464
Giới thiệu về Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) Details (Chi tiết)
464
Giới thiệu về Information (Thông tin) chi tiết Calibration Results (Kết quả hiệu
chuẩn)
465
Giới thiệu về Thông tin chi tiết Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn)
467
Giới thiệu về cách loại trừ và bao gồm kết quả hiệu chuẩn lặp lại
469
Giới thiệu về tự động loại trừ kết quả lặp lại của hiệu chuẩn thuốc thử xét
nghiệm trên IM
469
Loại trừ thủ công kết quả hiệu chuẩn lặp lại
470
Giới thiệu về kết quả kiểm chuẩn xét nghiệm trong thông tin chi tiết về
Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn)
471
Xem biểu đồ kết quả hiệu chuẩn trên CH
471
Chỉnh sửa Comments (Nhận xét) cho Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn)
471
In Calibration (Hiệu chuẩn) Result Details (Chi tiết kết quả)
472
In Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) thành tập tin
472
Giới thiệu về Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn)
473
Giới thiệu về cách chèn thông tin xác định chất hiệu chuẩn
473
Giới thiệu về mã vạch trong phiếu giá trị thông tin xác định chất hiệu chuẩn trên
CH
474
Quét Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên CH
474
Thêm thủ công Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên CH
475
Thêm thủ công thông tin xác định Measuring Interval Verification Material (Vật
liệu xác nhận khoảng đo) trên CH
476
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Giới thiệu về mã vạch trong phiếu giá trị thông tin xác định chất hiệu chuẩn trên
IM
476
Quét Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên IM
477
Thêm thủ công Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên IM
477
Thêm thủ công thông tin xác định Measuring Interval Verification Material (Vật
liệu xác nhận khoảng đo) trên IM
478
Chỉnh sửa Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn)
479
Thêm xét nghiệm vào Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn)
480
Xóa xét nghiệm khỏi Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn)
481
Xóa thông tin xác định chất hiệu chuẩn
482
Xác nhận Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên CH
482
Xác nhận Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên IM
482
In nhãn mã vạch cho mẫu chất hiệu chuẩn
483
Giới thiệu về định dạng mã vạch của mẫu chất hiệu chuẩn
484
Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chất hiệu chuẩn xét nghiệm thuốc thử
485
Cấu hình chất hiệu chuẩn xét nghiệm thuốc thử để lưu trữ trên hệ thống
485
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Giới thiệu về hiệu chuẩn IMT trên CH Analyzer
Giới thiệu về ký hiệu trạng thái hiệu chuẩn trên IMT
Xem các hiệu chuẩn IMT
Hiệu chuẩn thủ công IMT trên CH Analyzer

486
486
486
487

Kiểm chuẩn

489

Tiến hành kiểm chuẩn

489

Thực hiện kiểm chuẩn trên hệ thống độc lập

490

Theo dõi kết quả QC

491

Giới thiệu về Create QC Orders (Tạo lệnh QC)
Tạo QC Orders (Lệnh)
Thêm QC Panels (Bảng điều khiển QC) vào QC Orders (Lệnh)
Cấu hình QC tự động

491
492
492
493

Giới thiệu về tạo khung chất kiểm chuẩn trong IM
494
Nhập thủ công thông tin xác định kiểm chuẩn trên IM cho các xét nghiệm được
tạo khung chất kiểm chuẩn
494
Mở khung chất kiểm chuẩn trên IM
496
Đóng khung chất kiểm chuẩn trên IM
496
Giới thiệu về QC Statistics (Thống kê QC)
497
Xem lại kết quả và thống kê QC
497
Giới thiệu về QC Statistics (Thống kê QC) Review
498
Giới thiệu về QC Results Review Mode Settings (Cài đặt chế độ xem lại kết quả
QC)
498
Phân tích kết quả QC
499
Cấu hình QC Statistics (Thống kê QC) điển hình
499
Giới thiệu về QC Statistics (Thống kê QC) Analysis
Giới thiệu về Levey-Jennings Chart
Z-score Chart
Giới thiệu về nguyên tắc RiliBÄK
Xem kết quả QC Analysis trên biểu đồ
Tùy chỉnh QC Analysis
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Giới thiệu về chế độ xem theo ngăn riêng QC Statistics (Thống kê QC) Analysis
503
Cấu hình chế độ xem QC Analysis
504
Giới thiệu về QC Auto Review
504
Cấu hình chế độ tự động xem lại QC Statistics (Thống kê QC)
504
Giới thiệu về QC Statistics (Thống kê QC) Reports
Tạo QC Statistics (Thống kê QC) Reports
In QC Statistics (Thống kê QC) Reports thành tập tin
In QC Statistics (Thống kê QC) Reports
Thêm Comments vào Thư viện QC Comments
Xuất tập tin QC
Xuất tập tin Patient QC
Xem QC Statistics (Thống kê QC) Messages
Giới thiệu về QC Statistics (Thống kê QC) Audit Log
Giới thiệu về các loại dữ liệu QC
Giới thiệu về Giới hạn tối đa để lưu trữ cơ sở dữ liệu QC
Tiến hành Maintenance thủ công cơ sở dữ liệu trên tập tin QC bệnh nhân
Tiến hành Maintenance thủ công cơ sở dữ liệu trên tập tin QC

504
506
506
506
507
507
508
508
508
508
510
510
510

Giới thiệu về cấu hình QC Rules
Giới thiệu về Test Based QC Rules
Thiết lập Test Based QC Rules
Giới thiệu về Single Point Rules
Giới thiệu về Multipoint Rules
Giới thiệu về Group Based QC Rules
Cấu hình Group Based QC Rules
Giới thiệu về nhóm mặc định
Thêm Groups vào Group Based QC Rules
Giới thiệu về Rule Based QC Rules
Giới thiệu về cách in QC Rules Reports
Sử dụng dữ liệu Patient để QC Statistics (Thống kê QC)
Tùy chỉnh QC Analysis cho dữ liệu Patient
Phân tích dữ liệu Patient QC

511
511
511
512
512
515
515
516
516
516
516
517
517
517

Giới thiệu về cách cấu hình dữ liệu Patient cho QC Statistics (Thống kê QC)
518
Giới thiệu về dữ liệu Patient Median và Mean trong QC Statistics (Thống kê QC)
Analysis
519
Cấu hình việc thu thập dữ liệu Patient QC
521

16

Giới thiệu về Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân)
Giới thiệu về cài đặt Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân)
Bật Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân)
Chỉnh sửa Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân)
Xóa Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân) theo cách thủ công

522
523
523
524
524

Giới thiệu về QC Definitions (Xác định QC)
Giới thiệu về cách thêm QC Definitions (Xác định QC) mới
Thêm thủ công QC Definitions (Xác định QC)
Giới thiệu về cách nhập QC Definitions (Xác định QC) từ tập tin XML
Nhập QC Definitions (Xác định QC) từ tập tin XML
Nhập QC Definitions (Xác định QC) từ Atellica Solution Configurations
Xuất QC Definitions (Xác định QC)
Giới thiệu về Observed Ranges (Phạm vi quan sát)

524
525
528
529
529
530
531
532
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Sử dụng Observed Ranges (Phạm vi quan sát)
In mã vạch cho chất kiểm chuẩn
Giới thiệu về định dạng mã vạch của mẫu kiểm chuẩn
Giới thiệu về định dạng mã vạch của mẫu kiểm chuẩn trong bộ kit
Giới thiệu về Edit QC Definition (Chỉnh sửa xác định QC)
Chỉnh sửa QC Definitions (Xác định QC)
Giới thiệu về QC Panels (Bảng điều khiển QC)
Giới thiệu về cách thêm QC Panels (Bảng điều khiển QC) mới
Thêm QC Panels (Bảng điều khiển QC)

532
532
533
533
534
534
535
536
536

Giới thiệu về QC Scheduler (Trình lập lịch QC)
537
Giới thiệu về QC Scheduler (Trình lập lịch QC) By Day and Time (Theo ngày và
giờ)
537
Đang lên lịch QC By Day and Time (Theo ngày và giờ)
538
Giới thiệu về QC Scheduler (Trình lập lịch QC) By Test Count (Theo số lượng xét
nghiệm)
539
Đang lên lịch QC By Test Count (Theo số lượng xét nghiệm)
540
Giới thiệu về QC Scheduler (Trình lập lịch QC) By Control (Theo chất kiểm chuẩn)
540
Đang lên lịch QC By Control (Theo chất kiểm chuẩn)
541

15

Maintenance (Bảo trì)

543

Giới thiệu về Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình)
Xem lịch trình bảo trì
Giới thiệu về ký hiệu Maintenance (Bảo trì)
Giới thiệu về trạng thái của hoạt động Maintenance (Bảo trì)
Phản hồi cảnh báo bảo trì
Giới thiệu về Frequency (Tần suất) của hoạt động Maintenance (Bảo trì)
Giới thiệu về các kiểu hoạt động bảo trì
Thực hiện hoạt động bảo trì tự động
Giới thiệu về hoạt động Maintenance (Bảo trì) tự động song song
Tiến hành hoạt động bảo trì thủ công
Truy cập quy trình bảo trì
Đánh dấu tác vụ Maintenance (Bảo trì) thủ công đã hoàn thành
Giới thiệu về thêm hoạt động Maintenance (Bảo trì)
Giới thiệu về Maintenance (Bảo trì) Set Warning (Cài đặt cảnh báo)

543
545
546
547
548
549
550
550
550
553
554
554
554
555

Giới thiệu về hoạt động bảo trì hệ thống
556
Giới thiệu về hoạt động Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu)
557
Giới thiệu về Hoạt động Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu)
557
Giới thiệu về Database Archiving (Copy and Delete) (Lưu trữ cơ sở dữ liệu (sao
chép và xóa)
558
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Giới thiệu về bảo trì SH, SHC và Atellica Magline Transport
Giới thiệu về SH Autocheck
Giới thiệu về Atellica Magline Transport Autocheck
Giới thiệu về SHC Autocheck
Kiểm tra gioăng chữ O cho robot của SH
Thay gioăng chữ O cho bộ kẹp robot của SH

559
560
561
562
562
564

Giới thiệu về hoạt động bảo trì trên Decapper
Giới thiệu về Decapper Autocheck (Tự động kiểm tra Decapper)
Tiến hành Decapper Autocheck (Tự động kiểm tra Decapper) thủ công

566
566
567
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Giới thiệu về Cleaning the Decapper (Monthly) (Làm sạch Decapper (hàng
tháng))
Cleaning the Decapper (Monthly) (Làm sạch Decapper (hàng tháng))

567
568

Giới thiệu về hoạt động bảo trì trên CH
572
Giới thiệu về Hoạt động IMT Daily Cleaning (Vệ sinh hàng ngày IMT)
575
Tiến hành CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH)
576
Giới thiệu về Hoạt động CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH)
576
Tiến hành CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH)
577
Giới thiệu về Hoạt động Inspecting Washer Probes (Kiểm tra ống hút bộ rửa) 577
Kiểm tra ống hút rửa CH
578
Giới thiệu về Hoạt động CH Weekly Maintenance (Bảo trì hàng tuần CH)
579
Tiến hành CH Weekly Maintenance (Bảo trì hàng tuần CH)
579
Giới thiệu về hoạt động Checking the Lamp Coolant (Kiểm tra chất làm mát đèn)
580
Checking the Lamp Coolant
580
Cleaning the CH Fan Filter (Đang làm sạch bộ lọc quạ CH)
581
Inspecting and Cleaning the Probe Wash Stations (Kiểm tra và làm sạch trạm rửa
đầu dò)
584
Inspecting and Cleaning the CH Probes and Mixer Impellers (Kiểm tra và làm
sạch đầu dò CH và cánh quạt bộ trộn)
586
Giới thiệu về hoạt động IM Maintenance (Bảo trì)
589
Giới thiệu về IM Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày IM)
591
Tiến hành IM Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày IM)
591
Giới thiệu về IM Autocheck (Tự động kiểm tra IM)
592
Giới thiệu về Hoạt động IM Weekly Maintenance (Bảo trì IM hàng tuần)
592
Tiến hành IM Weekly Maintenance (Bảo trì IM hàng tuần)
592
Cleaning the Exterior of the Reagent Probes (Làm sạch Bên ngoài của ống hút
thuốc thử)
593
Inspecting and Emptying the IM Water Trap (Kiểm tra và làm rỗng bình gom
nước IM)
595
Inspecting and Emptying the IM Dryer (Kiểm tra và làm rỗng máy sấy IM)
597
Giới thiệu về hoạt động bảo trì IM hàng tháng
599
Cleaning the Exterior of the Aspirate Probes (Vệ sinh bề mặt ngoài của đầu dò
hút)
600
Cleaning the IM Fan Filter (Đang làm sạch bộ lọc quạt IM)
602

18

Giới thiệu về hoạt động DL Maintenance (Bảo trì)
Giới thiệu về Hoạt động DL Autocheck
Giới thiệu về hoạt động Cleaning the DL Fan Filter
Vệ sinh bộ lọc quạt DL

602
603
603
604

Vệ sinh hệ thống

605

Chuẩn bị dung dịch thuốc tẩy làm sạch 10%

605

Giới thiệu về Maintenance (Bảo trì) Report (Báo cáo)
Thay đổi chế độ xem hàng tháng Maintenance (Bảo trì) Report (Báo cáo)

605
606

Giới thiệu về Maintenance Log (Nhật ký bảo trì)
Xem nhật ký bảo trì
Giới thiệu về số bộ phận trong nhật ký bảo trì
Thêm nhận xét vào hoạt động bảo trì được ghi

607
608
608
608
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Giới thiệu về xuất nhật ký bảo trì
Xuất nhật ký bảo trì

609
609

Giới thiệu về Maintenance (Bảo trì) Diagnostics (Chẩn đoán)
Giới thiệu về IMT Clean and Prime (Vệ sinh và mồi IMT)
Tiến hành IMT Routine Clean (Vệ sinh định kỳ IMT) từ Maintenance (Bảo trì)
Diagnostics (Chẩn đoán)
Giới thiệu về IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT)
Tiến hành IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT)
Giới thiệu về IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT)
Tiến hành IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT)

610
610

Giới thiệu về Maintenance (Bảo trì) Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu)
Tìm bản sao lưu cơ sở dữ liệu
Khôi phục từ bản sao lưu cơ sở dữ liệu
Giới thiệu về Hoạt động Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử)
Thực hiện Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử)

616
616
617
618
618

611
611
612
613
614

Giới thiệu về Bản cập nhật phần mềm và Trợ giúp trực tuyến
619
Cài đặt Bản cập nhật phần mềm và Trợ giúp trực tuyến bằng Smart Remote
Services
619
Thực hiện thiết lập lại cơ sở dữ liệu
620

16
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Giới thiệu về Copy Configuration (Cấu hình bản sao)
Xuất cài đặt cấu hình
Nhập cài đặt cấu hình

620
621
622

Khắc phục sự cố

623

Giới thiệu về Event Help (Trợ giúp sự kiện)
Xem Event Help (Trợ giúp sự kiện)
Hoàn tất các sự cố có hoạt động khắc phục
Xác nhận sự cố của người vận hành

623
623
623
624

Giới thiệu về Dừng máy khẩn cấp
Tắt hệ thống trong tình huống khẩn cấp
Khôi phục sau khi dừng hệ thống khẩn cấp
Xóa Atellica Magline Transport trước khi khởi động
Tháo nắp Atellica Magline Transport
Lắp nắp Atellica Magline Transport
Tắt máy phân tích có DL trong tình huống khẩn cấp
Khôi phục hoạt động của máy phân tích có DL bị tắt khẩn cấp

624
624
625
627
631
633
634
634

Giới thiệu về chế độ nạp mẫu khẩn cấp
Chuyển sang chế độ ESL trên hệ thống
Thoát khỏi chế độ ESL
Giới thiệu về Dịch chuyển dư thừa của mẫu
Khôi phục sau khi mẫu dịch chuyển dư thừa

636
637
637
638
638

Đăng nhập vào hệ thống

639

Đăng xuất khỏi hệ thống

640

Dừng ngay hoạt động xử lý trên máy phân tích

640

Khởi động hệ thống

640

Tắt máy và Tắt nguồn hệ thống

643
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Giới thiệu về Gián đoạn nguồn điện của hệ thống
Khôi phục sau sự cố gián đoạn nguồn điện hệ thống

645
645

Khôi phục sau sự cố Giao diện người dùng chậm

648

Khôi phục sau sự cố khóa màn hình mô đun

648

Khởi động SH
Tắt máy và tắt nguồn mô đun SH
Dỡ thủ công ống Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn

649
651
652

Khôi phục SH sau sự cố gián đoạn nguồn điện
Giới thiệu về mở khóa nắp SH theo cách thủ công
Mở khóa nắp SH theo cách thủ công

656
658
659

Tắt Decapper

660

Bật Decapper

661

Khởi động SHC
Tắt nguồn SHC

664
666

Khởi động máy phân tích có DL
Tắt máy và tắt nguồn máy phân tích có DL

666
667

Giới thiệu về sự cố gián đoạn nguồn điện ở máy phân tích có DL
Khôi phục sau sự cố gián đoạn nguồn điện ở máy phân tích có DL

668
668

Mở khóa nắp của máy phân tích theo cách thủ công

669

Tháo nắp trước của DL

670

Lắp lại nắp trước của DL

671

Tháo nắp sau của DL

672

Lắp lại nắp sau của DL

673

Khôi phục sau sự cố Khóa phần mềm

673

Khởi động lại PCC

674

Giới thiệu về lưu trữ tài liệu và cài đặt phần mềm

675

Tải xuống ghi chú phát hành phần mềm

675

Giới thiệu về hỗ trợ từ xa
Gửi yêu cầu dịch vụ gọi lại qua điện thoại
Gửi yêu cầu dịch vụ qua phiên trò chuyện
Bắt đầu phiên từ xa mà không tạo phiếu hỗ trợ dịch vụ
Xem các phiếu hỗ trợ dịch vụ được mở thông qua hỗ trợ từ xa
Sử dụng tập tin truyền tải SRS

676
679
681
683
683
684

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương

685

Setup (Cài đặt): Test Definition (Xác định xét nghiệm)

687

Giới thiệu về Test Definition (Xác định xét nghiệm)

687

Giới thiệu về Assays Configuration (Cấu hình thí nghiệm)

688

Giới thiệu về Assay Priority (Ưu tiên thí nghiệm) trong Assays Configuration (Cấu hình
thí nghiệm)
692

20

Ký hiệu Assays Configuration (Cấu hình thí nghiệm)

693

Giới thiệu về cấu hình tính khả dụng của xét nghiệm trên máy phân tích

694

Giới thiệu về bật và tắt xét nghiệm trên hệ thống

695
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Xem cài đặt CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác
định xét nghiệm IM)
696
Giới thiệu về CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
696
Ký hiệu CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
697
Giới thiệu về xét nghiệm trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) 699
Giới thiệu về các thông số Definition (Xác định) trong CH Test Definition (Xác
định thử nghiệm CH)
699
Giới thiệu về Assay Identification (Nhận dạng xét nghiệm) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH)
700
Giới thiệu về thông số General (Tổng quát) Definition (Xác định) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác định xét nghiệm
IM)
701
Giới thiệu về Result Review Mode (Chế độ xem lại kết quả) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác định xét nghiệm
IM)
702
Giới thiệu về tính năng Reuse Result for Ratio (Tái sử dụng kết quả cho tỉ lệ)
trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác
định xét nghiệm IM)
703
Giới thiệu về cài đặt Advanced (Cải tiến) Definition (Xác định) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH)
703
Giới thiệu về tính năng Troubleshooting (Xử lý sự cố) trong CH Test Definition
(Xác định thử nghiệm CH)
704
Giới thiệu về Measuring Intervals (Khoảng thời gian đo) trong CH Test Definition
(Xác định thử nghiệm CH)
705
Giới thiệu về mở rộng Measuring Intervals (Khoảng thời gian đo) của xét nghiệm
trên CH
706
Giới thiệu về các thông số Definition (Xác định) trong CH Test Definition (Xác
định thử nghiệm CH)
706
Giới thiệu về các thông số Calculation (Tính toán) trong CH Test Definition (Xác định
thử nghiệm CH)
707
Thay đổi Units cho kết quả xét nghiệm trên CH
708
Giới thiệu về HIL Index Interval Configuration (Cấu hình khoảng thời gian chỉ số)
709
Giới thiệu về Assay Comparison Correlation Factors (Hệ số tương quan so sánh
xét nghiệm) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
710
Giới thiệu về tab Calibration (Hiệu chuẩn) trong CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH)
711
Giới thiệu về tab General (Tổng quát) Calibration (Hiệu chuẩn) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH)
711
Giới thiệu về tùy chọn tự động yêu cầu hiệu chuẩn trong CH Test Definition (Xác
định thử nghiệm CH)
712
Giới thiệu về Perform QC with Calibration (Thực hiện QC với hiệu chuẩn) trong
CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
713
Giới thiệu về các thông số Calibration (Hiệu chuẩn) Acceptance (Chấp nhận)
trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
715
Giới thiệu về việc sửa đổi khoảng thời gian Calibration (Hiệu chuẩn) cho gói
thuốc thử trên CH trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
716
Kích hoạt Automatic Acceptance (Tự động chấp nhận) đối với CH Calibration
Results (Kết quả hiệu chuẩn)
716
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Giới thiệu về tiêu chí Automatic Acceptance (Tự động chấp nhận) cho các mức
chất hiệu chuẩn CH
717
Giới thiệu về các thông số Measuring Interval Verification Acceptance (Chấp
nhận kiểm tra khoảng thời gian đo) trong CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH)
718
Giới thiệu về tab Calibration (Hiệu chuẩn) Acceptance (Chấp nhận) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH)
718
Giới thiệu về IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
719
Biểu tượng IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
720
Giới thiệu về xét nghiệm trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM) 721
Giới thiệu về các thông số Definition (Xác định) trong IM Test Definition (Xác
định xét nghiệm IM)
722
Giới thiệu về Test Identification (Nhận dạng xét nghiệm) trong IM Test Definition
(Xác định xét nghiệm IM)
722
Giới thiệu về các loại xét nghiệm trong IM
723
Giới thiệu về Specimen Type (Loại mẫu xét nghiệm) trong IM Test Definition (Xác
định xét nghiệm IM)
726
Giới thiệu về các thông số Calculation (Tính toán) trong IM Test Definition (Xác định
xét nghiệm IM)
726
Giới thiệu về thông số Advanced (Cải tiến) Calculation (Tính toán) trong IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)
728
Giới thiệu về các thông số Calibration (Hiệu chuẩn) trong IM Test Definition (Xác định
xét nghiệm IM)
729
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình cho tự động yêu cầu hiệu chuẩn trong IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)
732
Giới thiệu về Tùy chọn cấu hình cho Xem lại hiệu chuẩn trong IM Test Definition
(Xác định xét nghiệm IM)
733
Giới thiệu về tính năng Perform QC with Calibration (Thực hiện QC với hiệu
chuẩn) trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
735
Giới thiệu về Perform Patient Tests (Thực hiện xét nghiệm bệnh nhân) trong IM
Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
736
Giới thiệu về thẻ Reagent (Thuốc thử) trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm
IM)
736
Giới thiệu về xét nghiệm Lot-specific Master Curve Definition for (Xác định
đường cong chính theo từng lô cho) trên IM
738
Giới thiệu về Ranges (Biên độ) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và
IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
740
Giới thiệu về loại phạm vi
743
Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong Ranges (Biên độ)
745
Giới thiệu về Reference (Tham chiếu) Ranges (Biên độ)
748
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Phạm vi Reference (Tham chiếu) Details
(Chi tiết)
749
Giới thiệu về cờ kết quả cho Reference (Tham chiếu) Ranges (Biên độ)
752
Giới thiệu về Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ)
752
Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges
(Biên độ)
754
Giới thiệu về Check (Kiểm tra) Ranges (Biên độ)
756
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Check (Kiểm tra) Ranges (Biên độ)
757
Giới thiệu về cờ kết quả cho Check (Kiểm tra) Ranges (Biên độ)
758
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Giới thiệu về Concentration (Nồng độ) Ranges (Biên độ)
759
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Concentration (Nồng độ) Ranges (Biên độ)
760
Giới thiệu về Index (Chỉ số) Ranges (Biên độ)
762
Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong Index (Chỉ số) Ranges (Biên độ)
763
Giới thiệu về Dilution Point (Điểm pha loãng) Ranges (Biên độ)
765
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Dilution Point (Điểm pha loãng) Ranges
(Biên độ)
767
Giới thiệu về Linearity (Tuyến tính) Ranges (Biên độ)
769
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Linearity (Tuyến tính) Ranges (Biên độ)
770
Giới thiệu về Interpretation (Diễn giải) Ranges (Biên độ)
772
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong do người vận hành xác định Interpretation
(Diễn giải) Ranges (Biên độ)
773
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình cho Ranges Interpretation (Diễn giải) định sẵn
775
Giới thiệu về xét nghiệm phản xạ
Giới thiệu về Reflex Groups Setup (Cài đặt nhóm phản xạ)

776
776

Giới thiệu về tùy chọn Repeat (Lặp lại) trong Ranges (Biên độ)
778
Giới thiệu về phạm vi Demographics Information (Thông tin nhân khẩu học) 781
Giới thiệu về Repeat Conditions... (Lặp lại điều kiện...) trong CH Test Definition (Xác
định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
781
Giới thiệu về báo cáo Repeat Conditions... (Lặp lại điều kiện...)

783

Giới thiệu về các bước AUTO -- (TỰ ĐỘNG --) và AUTO + (TỰ ĐỘNG +) Dilution (Pha
loãng)
786
Giới thiệu về Demographics Information (Thông tin nhân khẩu học) trong Reference
(Tham chiếu) và Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ)
786
Giới thiệu về thông tin nhân khẩu học về tuổi trong Reference (Tham chiếu) và Delta
Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ)
788

18

Giới thiệu về cách so khớp Reference (Tham chiếu) và Delta Check (Kiểm tra
delta) Ranges (Biên độ)

789

Giới thiệu về cách xác định Reference (Tham chiếu) và Delta Check (Kiểm tra
delta) Ranges (Biên độ)
Giới thiệu về Ratios and Panels (Tỉ lệ và bảng điều khiển)
Giới thiệu về Off-System Test (Thử nghiệm ngoài hệ thống)
Giới thiệu về Dilution Panel Definition (Xác định bảng điều khiển pha loãng)
Giới thiệu về Test Panel Definition (Xác định bảng điều khiển thử nghiệm)
Giới thiệu về Ratio Test Definition (Xác định xét nghiệm tỉ lệ)

791
791
792
795
797
799

Giới thiệu về Test Display Order (Lệnh hiển thị xét nghiệm)
Giới thiệu về xét nghiệm CH Open Channel (Mở kênh)
Giới thiệu về Sort Test Definition (Phân loại xác định xét nghiệm)

802
803
804

Setup (Cài đặt): Settings (Cài đặt)

805

Giới thiệu về General Setup (Cài đặt chung)
805
Giới thiệu về Regional (Vùng) Settings (Cài đặt) trong General Setup (Cài đặt
chung)
809
Giới thiệu về Display Language & Regional Settings (Ngôn ngữ hiển thị & cài đặt
vùng) trong General Setup (Cài đặt chung)
810
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Giới thiệu về Date, Time & Numbers (Ngày, giờ & số) Settings (Cài đặt) trong
General Setup (Cài đặt chung)
811
Giới thiệu về Connectivity (Kết nối) Settings (Cài đặt) trong General Setup (Cài
đặt chung)
812
Giới thiệu về System Configuration (Cấu hình hệ thống) trong General Setup (Cài
đặt chung)
814
Giới thiệu về tính năng Show Virtual Keyboard (Hiển thị bàn phím ảo) trong
General Setup (Cài đặt chung)
814
Giới thiệu về Mouse & Printer Configuration (Cấu hình chuột & máy in) trong
General Setup (Cài đặt chung)
815
Giới thiệu về USB Option (Tùy chọn USB) trong General Setup (Cài đặt chung)
815
Giới thiệu về Informatics Connection (Kết nối tin học) trong General Setup (Cài
đặt chung)
815
Giới thiệu về tính năng Enable Connection (Bật Kết nối) trong General Setup (Cài
đặt chung)
816
Giới thiệu về Prefix (Tiền tố) cho Export and Copy Configuration Files (Xuất và
sao chép các tập tin cấu hình) trong General Setup (Cài đặt chung)
817
Giới thiệu về Network Share Access (Truy cập chia sẻ mạng) trong General Setup
(Cài đặt chung)
818
Giới thiệu về tab Patient (Bệnh nhân) trong General Setup (Cài đặt chung)
819
Giới thiệu về cài đặt Patients Results Review Mode (Chế độ xem lại kết quả bệnh
nhân) trong General Setup (Cài đặt chung)
820
Giới thiệu về Hold Results by Exception (Giữ kết quả theo ngoại lệ) trong General
Setup (Cài đặt chung)
822
Giới thiệu về Hold Results by Analyzer (Giữ kết quả theo bộ phân tích) trong
General Setup (Cài đặt chung)
822
Giới thiệu về Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân) trong General Setup
(Cài đặt chung)
823
Giới thiệu về cài đặt Test Order (Lệnh xét nghiệm) trong General Setup (Cài đặt
chung)
823
Giới thiệu về HIL Alert Indices (Chỉ số báo lỗi HIL) trong thông tin nhận dạng xét
nghiệm Assay (Xét nghiệm)
827
Giới thiệu về HIL Ordering (Đặt lệnh HIL) trong General Setup (Cài đặt chung)
828
Giới thiệu về tính năng Multiple Reference Intervals or Delta Check (Nhiều
khoảng thời gian tham chiếu hoặc kiểm tra delta) trong General Setup (Cài đặt
chung)
829
Giới thiệu về Delta Check Previous Result (Kết quả kiểm tra delta trước đó) trong
General Setup (Cài đặt chung)
829
Giới thiệu về LIS là nguồn của kết quả trước trong kiểm tra delta
830
Giới thiệu về hệ thống là nguồn của kết quả trước trong kiểm tra delta
830
Giới thiệu về QC Results Review Mode Settings (Cài đặt chế độ xem lại kết quả
QC) trong General Setup (Cài đặt chung)
831
Giới thiệu về RiliBÄK Feature (Tính năng RiliBÄK) trong General Setup (Cài đặt
chung)
832
Giới thiệu về cài đặt Patient Test Action (Hoạt động xét nghiệm bệnh nhân) cho
các vi phạm QC Statistics (Thống kê QC) trong General Setup (Cài đặt chung) 832
Giới thiệu về cài đặt QC on Pack Change (QC về thay đổi gói) trong General
Setup (Cài đặt chung)
834
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Giới thiệu về tab Accounts (Tài khoản) trong General Setup (Cài đặt chung) 835
Giới thiệu về Off-peak Maintenance Settings (Thiết đặt bảo trì ngoài giờ cao
điểm) trong General Setup (Cài đặt chung)
836
System Configuration (Cấu hình hệ thống)
Giới thiệu về thẻ Alert Settings (Cài đặt cảnh báo)
Giới thiệu về Reagent Requirements Settings (Cài đặt yêu cầu thuốc thử)
Giới thiệu về thẻ Barcode Printer Settings (Cài đặt máy in mã vạch)

836
836
838
839

SH Configuration (Cấu hình SH) hoặc DL Configuration (Cấu hình DL)
Giới thiệu về bảng cấu hình Sample Processing (Xử lý mẫu)
Giới thiệu về Test Sort Groups (Nhóm phân loại xét nghiệm)
Giới thiệu về Error Sort Groups (Nhóm phân loại lỗi)
Giới thiệu về Sorting Priorities (Ưu tiên phân loại)
Giới thiệu về Sample Workflow (Quy trình mẫu)
Giới thiệu về Wait for Results Workflow (Đợi quy trình kết quả)
Giới thiệu về thẻ SH Rack Processing (Xử lý giá đỡ)
Giới thiệu về cấu hình loại ống trên DL cho màu giá
Giới thiệu về Archive Rack Management (Quản lý giá lưu trữ)

841
841
846
848
849
850
851
855
855
857

Giới thiệu về LIS Configuration (Cấu hình LIS)
Giới thiệu về Cài đặt lớp ứng dụng LIS
Giới thiệu về cài đặt Data Link Layer (Lớp đường dẫn dữ liệu) LIS
Giới thiệu về cài đặt LIS Physical Layer (Lớp vật lý)

858
861
869
870

Giới thiệu về LAS Configuration (Cấu hình LAS)

870

Giới thiệu về cài đặt Reports Setup (Cài đặt báo cáo)
Giới thiệu về cài đặt báo cáo chung
Giới thiệu về cài đặt Automatic Reports (Báo cáo tự động)
Giới thiệu về cài đặt Result Reports (Báo cáo kết quả)

872
873
874
877

Giới thiệu về Directories (Thư mục)
880
Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Physician (Bác sĩ)
880
Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Location (Vị trí)
881
Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Patient Status (Tình trạng bệnh nhân) 882
Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Species (Loài)
882
Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Sample Comment (Nhận xét về mẫu)
882
Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Patient Comment (Nhận xét về bệnh nhân)
883
Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Result Comment (Nhận xét về kết quả) 883
Giới thiệu về IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
883
Giới thiệu về Test Scheduling (Lên lịch trình xét nghiệm) trong IM Standard
Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
885
Giới thiệu về Sample Scheduling (Lên lịch trình mẫu) trong IM Standard
Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
885
Giới thiệu về Fluid Percentage Volume Threshold (Ngưỡng phần trăm thể tích
chất lỏng) trong IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
886
Giới thiệu về Reagent Pack EOL Warning Threshold (Ngưỡng cảnh báo EOL của
gói thuốc thử) trong IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
886
Dự trữ bộ chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm theo khung mở trên IM trong IM
Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
887
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Giới thiệu về Repeat Sample Aspiration (Lặp lại hút mẫu) trong IM Standard
Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
887
Giới thiệu về Automatic Reagent Pack Unload (Tự động dỡ tải gói thuốc thử)
trong IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
888
Giới thiệu về cài đặt bộ định tuyến

889

Giới thiệu về Alerts Configuration (Cấu hình Cảnh báo)

889

Giới thiệu về Banner Text (Văn bản biểu ngữ) trong General Setup (Cài đặt chung)
892

19

Setup (Cài đặt): Accounts (Tài khoản)

893

Giới thiệu về tab Accounts (Tài khoản) trong Setup (Cài đặt)
Ký hiệu Accounts (Tài khoản)

893
894

Giới thiệu về Groups (Nhóm) trên tab Accounts (Tài khoản)

895

Giới thiệu về Accounts (Tài khoản) trên tab Accounts (Tài khoản)
Giới thiệu về Properties (Thuộc tính) tài khoản
Giới thiệu về mật khẩu tài khoản
Giới thiệu về câu hỏi bảo mật tài khoản

896
897
899
901

Giới thiệu về Settings (Cài đặt) trên tab Accounts (Tài khoản)
901
Giới thiệu về Privileges (Đặc quyền) của nhóm đối với các tính năng bảo mật 901
Giới thiệu về các tính năng bảo mật trong Lab Metrics (Số đo phòng thí nghiệm)
Category (Loại)
903
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Assay Utilization (Sử
dụng thí nghiệm)
903
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Workload Reports (Báo
cáo khối lượng công việc)
904
Giới thiệu về các tính năng bảo mật trong Events (Sự kiện) Category (Loại) 905
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Events - Acknowledge All
(Các sự kiện - Xác nhận tất cả)
906
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Events - Audit Trail Log
(Sự kiện - Nhật ký lịch sử kiểm tra)
908
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Events - LIS Logs (Sự kiện
- Nhật ký LIS)
909
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Events - Operator Event
Log (Sự kiện - Nhật ký sự kiện người vận hành)
910
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Events - System Message
Log (Sự kiện - Nhật ký thông báo hệ thống)
913
Giới thiệu về các tính năng bảo mật trong File Management (Quản lý tập tin)
Category (Loại)
914
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Export (Xuất)
915
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật File Explorer (Trình thăm
dò tập tin)
916
Giới thiệu về các tính năng bảo mật trong Maintenance (Bảo trì) Category (Loại)
916
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với Copy Configuration (Sao chép cấu hình)
Securable Feature
918
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Data Restore (Khôi phục
dữ liệu)
918
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Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Maintenance Log Tab
(Thẻ Nhật ký bảo trì)
919
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Maintenance Perform or
Complete Activities (Hoạt động hoàn thành hoặc thực hiện bảo trì)
921
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Maintenance View or
Edit Activities (Hoạt động xem hoặc chỉnh sửa bảo trì)
922
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật System Workstation
Software Full Install and Upgrade (Cài đặt và nâng cấp đầy đủ phần mềm trạm
làm việc hệ thống)
924
Giới thiệu về các tính năng bảo mật trong Security (Bảo mật) Category (Loại) 924
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật) 925
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General
Setup (Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)
926
Giới thiệu về Global Policies (Chính sách toàn cầu)
927
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security - Global Policies
(Bảo mật - Chính sách toàn cầu)
928
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges
(Cài đặt - TDEF - Phạm vi)
930

20

Giới thiệu về Atellica Asa Application

931

Đăng nhập vào Atellica Asa Application

931

Đăng xuất khỏi Atellica Asa Application

932

Giới thiệu về Atellica Asa Application Dashboard

932

Giới thiệu về thanh tiêu đề

936

Giới thiệu về sơ đồ trạng thái hệ thống

937

Xem xét trạng thái hệ thống từ Atellica Asa Application

938

Giới thiệu về Trợ giúp trực tuyến cho Atellica Asa Application

939

Thông tin Giới thiệu có sẵn trên Atellica Asa Application

939

Giới thiệu về STAT Samples trên Atellica Asa Application
Xem xét STAT Samples trên Atellica Asa Application

939
941

Chuyển đổi từ Atellica Asa Application sang Ứng dụng Máy tính bảng của Người vận
hành.
941
Giới thiệu về Routine Samples (Các mẫu thường quy) trên Atellica Asa Application
941
Xem xét Routine Samples (Các mẫu thường quy) trên Atellica Asa Application
942
Chấp nhận kết quả xét nghiệm trên Atellica Asa Application
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943

Đang lặp lại xét nghiệm trên Atellica Asa Application

943

Giới thiệu về Maintenance (Bảo trì) trên Atellica Asa Application
Giới thiệu về ký hiệu Maintenance (Bảo trì) cho Atellica Asa Application
Xem xét các hoạt động Maintenance (Bảo trì) trên Atellica Asa Application
Truy cập quy trình bảo trì trên Atellica Asa Application
Giới thiệu về hoạt động bảo trì tự động cho Atellica Asa Application
Thực hiện hoạt động bảo trì tự động trên Atellica Asa Application
Thực hiện hoạt động bảo trì thủ công trên Atellica Asa Application

944
945
946
946
946
947
947

Giới thiệu về Supply Needs (Nhu cầu cung cấp) cho Atellica Asa Application
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Mục đích sử dụng
Chương này cung cấp thông tin về mục đích sử dụng hệ thống và các mô đun.

Mục đích sử dụng Atellica Solution
Atellica® Solution là một hệ thống nhiều thành phần dùng để xét nghiệm
chẩn đoán in vitro với các mẫu lâm sàng. Hệ thống được thiết kế cho việc
phân tích định tính và định lượng các loại dịch cơ thể khác nhau, bằng công
nghệ trắc quang, đo độ đục, hóa phát quang và điện cực chọn lọc ion tích
hợp trong sử dụng lâm sàng.

Atellica Sample Handler Intended Use
Atellica® Sample Handler (SH) được sử dụng để xác định mẫu, di chuyển
mẫu, bảo quản mẫu chất hiệu chuẩn và kiểm chuẩn, cũng như theo dõi các
mẫu trên hệ thống cho Atellica Solution.

Mục đích sử dụng Atellica CH Analyzer
Atellica® CH Analyzer là máy phân tích tự động, dùng hóa chất trong phòng
xét nghiệm, được thiết kế để tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán in vitro
trên các mẫu lâm sàng. Các ứng dụng xét nghiệm hóa học và hóa học miễn
dịch của hệ thống này có sử dụng công nghệ trắc quang, đo độ đục và điện
cực chọn lọc ion dùng trong lâm sàng.

Mục đích sử dụng Atellica IM Analyzer
Atellica® IM Analyzer là máy phân tích xét nghiệm miễn dịch tự động, được
thiết kế để tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán in vitro trên các mẫu lâm
sàng. Các ứng dụng xét nghiệm của hệ thống này sử dụng công nghệ hóa
phát quang dùng trong lâm sàng.

Mục đích sử dụng của Atellica CH có Nạp trực tiếp
Atellica® CH Analyzer là máy phân tích tự động, dùng hóa chất trong phòng
xét nghiệm, được thiết kế để tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán in vitro
trên các mẫu lâm sàng. Các ứng dụng xét nghiệm hóa học và hóa học miễn
dịch của hệ thống này có sử dụng công nghệ trắc quang, đo độ đục và điện
cực chọn lọc ion trong phòng xét nghiệm.
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Mục đích sử dụng của Atellica IM có Nạp trực tiếp
Atellica® IM Analyzer là máy phân tích xét nghiệm miễn dịch tự động, được
thiết kế để tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán in vitro trên các mẫu lâm
sàng. Các ứng dụng xét nghiệm của hệ thống này sử dụng công nghệ hóa
phát quang trong phòng xét nghiệm.
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Tài liệu hướng dẫn khách hàng
Atellica Solution là một hệ thống tự động để sử dụng chuyên nghiệp. Hướng
dẫn vận hành cung cấp thông tin cho các chuyên gia phòng xét nghiệm lâm
sàng sau đây sử dụng hệ thống:
• Người vận hành hệ thống là người thực hiện các tác vụ hàng ngày, chẳng
hạn như chuẩn bị hệ thống, xử lý mẫu, xem xét kết quả và thực hiện
bảo trì
• Người vận hành chính của hệ thống là người thực hiện các tác vụ hàng
ngày và các tác vụ khác, chẳng hạn như xem xét dữ liệu kiểm chuẩn, quản
lý các tập tin dữ liệu và điều chỉnh thông số của hệ thống
Để biết thêm thông tin chi tiết về các tính năng của hệ thống, hãy tham khảo
trợ giúp trực tuyến về hệ thống.

Cấu hình máy phân tích và hệ thống
Một số tính năng và quy trình nhất định trong hướng dẫn vận hành phụ
thuộc vào cấu hình máy phân tích, hệ thống và có thể không khả dụng.

Các quy ước
Hướng dẫn vận hành sử dụng các quy ước bằng ký hiệu và chữ sau đây.
Các quy ước bằng ký hiệu và chữ

Quy ước

Atellica® Solution
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Mô tả

BIOHAZARD

Các tuyên bố về nguy cơ sinh học cảnh báo
cho người vận hành về các điều kiện có thể
gây nguy hiểm sinh học.

WARNING

Các tuyên bố về cảnh báo thông báo cho
người vận hành các tình trạng có thể gây ra
thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc
thiệt mạng nếu không tuân thủ nghiêm
ngặt quy trình và phương pháp vận hành.

CAUTION

Các tuyên bố về thận trọng cảnh báo cho
người vận hành về các tình trạng có thể gây
ra thương tích nhẹ hoặc vừa phải cho người
vận hành hoặc bệnh nhân, khả năng hư
hỏng hệ thống hoặc mất dữ liệu nếu không
tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và phương
pháp thực hành.
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Quy ước

Mô tả

Note

Các tuyên bố về lưu ý thông báo cho người
vận hành các thông tin quan trọng cần chú
ý.

Bold

Kiểu chữ in đậm cho biết các lệnh trong giao
diện người dùng, các phím hoặc văn bản
chính xác mà người vận hành cần phải
nhập.

Chữ
in
nghi
êng

Kiểu chữ in nghiêng đề cập đến tiêu đề của
một tài liệu hoặc tiêu đề của một phần trong
hướng dẫn vận hành.

Thuật ngữ
Bảng sau mô tả thuật ngữ trong hướng dẫn vận hành và các thao tác cụ thể
cần thực hiện khi được biểu thị.
Thuật ngữ và thao tác

Thuật ngữ

Mô tả

Chọn

Chọn một mục bằng màn hình cảm
ứng hoặc thiết bị trỏ.

Nhập liệu

Nhập thông tin bằng bàn phím và
chọn Enter.

Quét

Di chuyển máy quét mã vạch bên
ngoài lên mã vạch để nhập thông
tin.

Thông tin sản phẩm
Giới thiệu về Thư viện tài liệu
Laboratory Diagnostics Document Library (Thư viện tài liệu chẩn đoán của
phòng xét nghiệm) bao gồm tất cả thông tin sản phẩm được cung cấp cho
khách hàng, có liên quan đến các xét nghiệm, vật tư tiêu hao, thuốc thử,
chất hiệu chuẩn, ký hiệu và hệ thống.
Trong trình duyệt, như Internet Explorer, trên một máy tính hoặc máy tính
bảng độc lập, nhập www.siemens.com/eIFU
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Nếu không truy cập được Internet, hãy liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật tại địa phương.
Truy cập thông tin sản phẩm trong thư viện tài liệu
Nếu không truy cập được Internet, hãy liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật tại địa phương.
1. Trong trình duyệt, như Internet Explorer, trên một máy tính hoặc máy
tính bảng độc lập, nhập www.siemens.com/eIFU.
2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Login/Register > Login (Đăng nhập/
đăng ký > Đăng nhập).
LƯU Ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn truy cập trang web, hãy đăng ký
(Trang 35 Đăng ký dịch vụ trực tuyến).
Nếu Laboratory Diagnostics Document Library (Thư viện tài liệu chẩn
đoán của phòng xét nghiệm) được chọn trong khi đăng ký, thì khu vực
này sẽ xuất hiện sau khi bạn đăng nhập. Nếu không, hãy chọn dịch vụ đó.
3. Để lọc tài liệu theo ngôn ngữ, hãy bảo đảm rằng tùy chọn đó được chọn.
4. Để lọc kết quả tìm kiếm:
a.

Trong Product (Sản phẩm), chọn Atellica Solution > Atellica
Platform (Atellica Solution > Nền tảng Atellica) hoặc một tên sản
phẩm cụ thể của Atellica.

b. Trong Document types (Loại tài liệu), chọn System and Software
Information (Thông tin Hệ thống và Phần mềm).
c.

Trong thanh tìm kiếm, nhập 1 hoặc nhiều từ, rồi chọn ENTER.

LƯU Ý: Các từ khóa được đề xuất bao gồm: người vận hành, lưu ý phát
hành, hướng dẫn nhanh, trợ giúp trực tuyến, LIS, LAS hoặc tên một xét
nghiệm cụ thể.
5. Chọn tài liệu thích hợp.
6. Chọn Download (Tải xuống) để in hoặc lưu.
Đăng ký dịch vụ trực tuyến
Nếu không truy cập được Internet, hãy liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật tại địa phương.
1. Trong trình duyệt, như Internet Explorer, trên một máy tính hoặc máy
tính bảng độc lập, nhập www.siemens.com/eIFU.
2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Login/Register > Register (Đăng nhập/
Đăng ký) (Đăng ký).
3. Chọn dịch vụ thích hợp.
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LƯU Ý: Để tìm Hướng dẫn dành cho người vận hành (OG) và Lưu ý phát
hành (RN), hãy bảo đảm bạn chọn Laboratory Diagnostics Document
Library (Thư viện tài liệu chẩn đoán của phòng xét nghiệm).
4. Nhập tất cả Personal Information (Thông tin cá nhân) và Business
Contact (Thông tin liên hệ của doanh nghiệp) vào các trường bắt buộc.
5. Xem lại tất cả thông tin và chọn Submit (Gửi).
6. Chọn Continue.
7. Chọn Submit (Gửi).
8. Đợi email xác nhận và chọn liên kết để kích hoạt tài khoản.
9. Nhập mật khẩu mới và chọn Save new password.
10. Chọn Login/Register > Login (Đăng nhập/Đăng ký) (Đăng nhập).
11. Nhập địa chỉ email và mật khẩu mới.
LƯU Ý: Các dịch vụ từ bước thứ 3 hiển thị.
12. Chọn Go to service (Đi đến dịch vụ).
13. Nhập sản phẩm, tên tài liệu, loại tài liệu, mã sản phẩm hoặc số lô và
chọn ENTER (NHẬP).
LƯU Ý: Để tìm tài liệu, hãy xem (Trang 675 Tải xuống ghi chú phát hành
phần mềm) hoặc (Trang 38 Truy cập Hướng dẫn dành cho người vận
hành và Phụ lục hướng dẫn vận hành Open Channel (Mở kênh) trên CH
Analyzer).
Đăng ký nhận email thông báo về Document Library (Thư viện tài liệu)
Đăng ký nhận email thông báo hàng tuần để biết thông tin cập nhật tài liệu
kỹ thuật trong Product groups (Nhóm sản phẩm) đã chọn. Nếu hệ thống
không có khả năng truy cập Internet, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ
hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.
LƯU Ý: Người vận hành phải được đăng ký để có thể đăng ký nhận các thông
báo này (Trang 35 Đăng ký dịch vụ trực tuyến).
1. Trong trình duyệt, như Internet Explorer, trên một máy tính hoặc máy
tính bảng độc lập, nhập www.siemens.com/eIFU.
2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Login/Register > Login (Đăng nhập/
đăng ký > Đăng nhập).
3. Chọn Product groups (Nhóm sản phẩm) phù hợp.
4. Trong Email Notifications (Email thông báo), chọn Subscribe (Đăng ký).
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Cấu hình mục yêu thích trong Document Library (Thư viện tài liệu)
Cấu hình các mục yêu thích để tìm các tài liệu kỹ thuật trong Product groups
(Nhóm sản phẩm) đã chọn. Nếu không truy cập được Internet, hãy liên hệ
với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.
1. Trong trình duyệt, như Internet Explorer, trên một máy tính hoặc máy
tính bảng độc lập, nhập www.siemens.com/eIFU.
2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Login/Register > Login (Đăng nhập/
đăng ký > Đăng nhập).
3. Trong menu trên cùng, chọn Favorites > Create new favorites list (Mục
yêu thích > Tạo danh sách mục yêu thích mới).
4. Nhập tiêu đề cho danh sách và chọn Save list (Lưu danh sách).
5. Trong menu trên cùng, chọn Home (Trang chủ), rồi chọn loại tài liệu.
6. Để tìm kiếm tài liệu, hãy sử dụng bộ lọc (Trang 38 Truy cập Hướng dẫn
dành cho người vận hành và Phụ lục hướng dẫn vận hành Open Channel
(Mở kênh) trên CH Analyzer) (Trang 35 Truy cập thông tin sản phẩm
trong thư viện tài liệu).
7. Chọn ô kiểm bên cạnh tài liệu để thêm vào danh sách mục yêu thích.
8. Chọn Add to Favorites (Thêm vào mục yêu thích).
9. Chọn danh sách và chọn Add to list > Done (Thêm vào danh sách >
Xong).
10. Để thêm các mục yêu thích khác, hãy lặp lại các bước 6–9.
Cấu hình My Products (Sản phẩm của tôi) trong Document Library (Thư viện tài liệu)
Cấu hình My Products (Sản phẩm của tôi) để nhóm các tài liệu kỹ thuật theo
sản phẩm được chọn. Email thông báo cho Laboratory Diagnostics & Pointof-Care (Chẩn đoán trong phòng xét nghiệm & Xét nghiệm tại chỗ) được lọc
dựa trên phần lựa chọn sản phẩm đã cấu hình.
Nếu không truy cập được Internet, hãy liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật tại địa phương.
1. Trong trình duyệt, như Internet Explorer, trên một máy tính hoặc máy
tính bảng độc lập, nhập www.siemens.com/eIFU.
2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Login/Register > Login (Đăng nhập/
đăng ký > Đăng nhập).
3. Trong menu trên cùng, chọn My Products (Sản phẩm của tôi).
4. Chọn Laboratory Diagnostics & Point-of-Care (Chẩn đoán trong phòng
xét nghiệm & Xét nghiệm tại chỗ).
5. Để hiển thị sản phẩm, hãy chọn dòng sản phẩm phù hợp.
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6. Để thêm sản phẩm trong dòng sản phẩm, hãy chọn từng sản phẩm thích
hợp.
7. Lặp lại các bước 5 – 6 cho từng dòng sản phẩm bổ sung.
8. Để xóa sản phẩm sau khi cấu hình, hãy chọn
thích hợp.

trong hàng sản phẩm

Truy cập Hướng dẫn dành cho người vận hành và Phụ lục hướng dẫn vận hành Open
Channel (Mở kênh) trên CH Analyzer
Nếu không truy cập được Internet, hãy liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật tại địa phương.
1. Trong trình duyệt, như Internet Explorer, trên một máy tính hoặc máy
tính bảng độc lập, nhập www.siemens.com/eIFU.
2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Login/Register > Login (Đăng nhập/
đăng ký > Đăng nhập).
LƯU Ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn truy cập trang web, hãy đăng ký
(Trang 35 Đăng ký dịch vụ trực tuyến).
Nếu Laboratory Diagnostics Document Library (Thư viện tài liệu chẩn
đoán của phòng xét nghiệm) được chọn trong khi đăng ký, thì khu vực
này sẽ xuất hiện sau khi bạn đăng nhập. Nếu không, hãy chọn dịch vụ đó.
3. Để lọc tài liệu theo ngôn ngữ, hãy bảo đảm rằng tùy chọn đó được chọn.
4. Trong Product (Sản phẩm), chọn Atellica Solution > Atellica Platform
(Atellica Solution > Nền tảng Atellica).
5. Trong Document types (Loại tài liệu), chọn Instrument and Software
Information > Manuals/Guides (Thông tin về phần mềm và thiết bị >
Hướng dẫn/chỉ dẫn).
6. Chọn hướng dẫn thích hợp.
7. Chọn Download (Tải xuống) để in hoặc lưu hướng dẫn.
Sách trắng về Bảo mật
Xem Sách trắng về Bảo mật của Sản phẩm Atellica Solution, SMN 11313481,
để biết thêm thông tin về thông số kỹ thuật cho phần mềm, phần cứng, đặc
điểm mạng và kiểm soát bảo mật. Thông tin kỹ thuật này không phải là một
phần của hướng dẫn sử dụng và dành cho các chuyên gia công nghệ thông
tin hoặc bảo mật.
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Ký hiệu
Các ký hiệu trên hệ thống xác định vị trí của các thành phần nhất định, thông
tin sản phẩm và thể hiện cảnh báo để hoạt động đúng cách.
Bảng này cung cấp thông tin, gồm cả các nguồn và số tham chiếu của các
Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn (SDO), về những ký hiệu có thể xuất hiện ở bên
ngoài hoặc bên trong hệ thống hay trên bao bì của hệ thống. Để biết thêm
thông tin về một ký hiệu của SDO, hãy tham khảo nguồn thông tin được
cung cấp. Siemens Healthineers đã phát triển các ký hiệu độc quyền.
Đối với các ký hiệu trên bao bì xét nghiệm, tham khảo IFU xét nghiệm.
Ký hiệu

Tiêu đề ký hiệu

Nguồn

Product Identification (Nhận biết sản phẩm)
Nhà sản xuất

5.1.1a

Đại diện được ủy quyền tại Cộng
đồng Châu Âu/Liên minh Châu Âu

5.1.2a

Ngày sản xuất

5.1.3a

Ngày hết hạn sử dụng

5.1.4a

Mã lô

5.1.5a

Số danh mục

5.1.6a

Số seri

5.1.7a

Chứa đủ cho <n> xét nghiệm

5.5.5a

Mã nhận dạng thiết bị duy nhất

5.7.10a

Compliance (Tuân thủ)
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Tham khảo hướng dẫn sử dụng

5.4.3a

Tham khảo hướng dẫn sử dụng

5.4.3a

Tham khảo hướng dẫn sử dụng
bản điện tử (eIFU)

5.4.3a
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Ký hiệu

Tiêu đề ký hiệu

Nguồn

Tham khảo hướng dẫn sử dụng
bản điện tử

5.4.3a

Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro

5.5.1a

Thiết bị được cung cấp theo đơn
(chỉ ở Hoa Kỳ)

FDAd

Nhãn CE
Dấu hiệu tuân thủ Á – Âu

IVDRf của EC
Eurasian
Customers Uniong

Dấu hiệu tuân thủ của Ukraina

Nội các Ukrainah

Dấu hiệu tuân thủ của Ukraina có
số ID của tổ chức chứng nhận

Nội các Ukrainah

Dấu hiệu TÜV SÜD của NRTL
Thời hạn sử dụng thân thiện với
môi trường
Tái chế WEEE

TUVi
RoHSj của Cộng
hòa Nhân dân
Trung Hoa
WEEEk của EC

Package Markings (Dấu hiệu trên bao bì)
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Tránh ánh nắng

5.3.2a

Dễ vỡ, thận trọng khi cầm nắm

5.3.1a

Giữ khô

5.3.4a

Giới hạn nhiệt độ

5.3.7a

Giới hạn nhiệt độ dưới

5.3.5a
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Ký hiệu

Tiêu đề ký hiệu

Nguồn

Giới hạn nhiệt độ trên

5.3.6a

Không trữ đông
Đo độ ẩm

0224b

Cạnh này hướng lên trên

0623b

Không xếp chồng

2402b

Giới hạn xếp chồng theo số lượng

2403b

Trọng tâm

0627b

Không sử dụng xe nâng

Độc quyền

Không sử dụng xe nâng

2406b

Không sử dụng móc

Độc quyền

Không sử dụng móc

0622b

Vào trước ra trước: Sử dụng hàng
tồn kho lâu nhất trước
Không tái sử dụng
Bản duyệt
Ký hiệu chung cho thu hồi/có thể
tái chế
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Độc quyền

5.4.2a
Độc quyền
1135b
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Ký hiệu

Tiêu đề ký hiệu
RESY: Vật liệu tái chế

42

Nguồn
RESYe

A-LYTE IMT Standard B + Salt
Bridge

Độc quyền

A-LYTE IMT Standard A

Độc quyền

A-LYTE IMT Diluent

Độc quyền

CH Diluent

Độc quyền

CH Wash

Độc quyền

CH Conditioner

Độc quyền

CH Cleaner

Độc quyền

IM Wash

Độc quyền

IM Cleaner

Độc quyền

IM Acid

Độc quyền

IM Base

Độc quyền

Phân đoạn pha loãng CH Analyzer

Độc quyền

Phân đoạn phản ứng CH Analyzer

Độc quyền

Cuvet trên IM Analyzer: Chỉ báo số
lượng xuất hiện bên cạnh ký hiệu

Độc quyền

Đầu hút mẫu trên IM Analyzer:
Chỉ báo số lượng xuất hiện bên
cạnh ký hiệu

Độc quyền
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Ký hiệu

Tiêu đề ký hiệu
Atellica Solution Tube-Top
Sample Cups

Nguồn
Độc quyền

• 1 mL để dùng với ống đựng
mẫu có đường kính 13 mm
• 2 mL để dùng với ống đựng
mẫu có đường kính 16 mm
Không sử dụng với ống đựng mẫu
có đường kính 16 mm
Trộn các chất

Độc quyền

5657l

Warnings (Cảnh báo)
Cảnh báo, nguy cơ sinh học

W009m

Rủi ro sinh học

5.4.1a

Thận trọng

5.4.4a

Cảnh báo, điện

W012m

Nguy cơ vướng mắc: Các bộ phận
chuyển động có thể vướng vào
người và gây thương tích
nghiêm trọng
Cảnh báo, bộ phận sắc nhọn

W022m

Cảnh báo, nguy cơ về đai
chuyển động

Độc quyền

Cảnh báo, nguy cơ bị kẹp

Độc quyền

Cảnh báo, bề mặt nóng
Cảnh báo, nguy cơ về tia cực tím
(UV)
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W017m
Độc quyền
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Ký hiệu

Tiêu đề ký hiệu

Nguồn

Cảnh báo, từ trường

W006a

Cảnh báo, nguy cơ va đập

Độc quyền

Ăn mòn

GHS05c

Môi trường

GHS09c

Dấu chấm than

GHS07c

Nguy cơ đối với sức khỏe

GHS08c

Lửa

GHS02c

Ngọn lửa bao quanh hình tròn

GHS03c

Đầu lâu xương chéo

GHS06c

Không dùng máy điều hòa nhịp
tim: Từ trường mạnh gây nguy
hiểm cho máy điều hòa nhịp tim
và các thiết bị y tế cấy ghép khác.

Độc quyền

Người có thiết bị cấy ghép tim
đang hoạt động không được phép
tiếp cận.

P007m

Dòng điện xoay chiều

5032l

Dòng điện một chiều

5033l

Electrical (Điện)
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Ký hiệu

Tiêu đề ký hiệu

Nguồn

Nối đất, tiếp mát

5019l

Kết nối với khung hoặc khung
gầm

5020l

"BẬT" (nguồn điện)

5007l

"TẮT" (nguồn điện)

5008l

Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO). ISO 152231:2020-04. Thiết bị y tế – Các
ký hiệu được sử dụng với nhãn thiết bị y tế, ghi nhãn và thông tin cần cung
cấp – Phần 1: Yêu cầu chung.
a

Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO). ISO 7000: 2019. Ký hiệu đồ họa được sử
dụng trên thiết bị – Ký hiệu đã đăng ký
b

c Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS). Official

Journal of the European Union, 31.12.2008, QUY ĐỊNH (EC) SỐ 1272/2008
CỦA NGHỊ VIỆN VÀ HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU ngày 16 tháng 12 năm 2008:325–
328.

Federal Register. Vol. 81, No 115. Wednesday, June 15, 2016. Rules and
Regulations: 38911.
d

RESY Organisation für Wertstoffent-sorgung GmbH. Có sẵn tại:
www.resy.de. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2017.

e

f

Quy định về chẩn đoán In-Vitro (IVDR), EU 2017/746.

gOn

Common Mark of Products Circulation in the Market of the Eurasian
Economic Union Member-States and its Application Procedure (as amended
by March 17, 2016) Decision of the Customs Union Commission No.711 as
of July 15, 2011.
hDecrees of the Ukrainian Cabinet of Ministers of 02/10/2013 No. 753 (MDs)

and No. 754 (IVD Devices and Reagents).
iDấu

chứng nhận TÜV SÜD. Có sẵn tại: https://www.tuev-sued.de/producttesting/-services/markets_and_competition/quality_and_test_marks/
download_center.

People's Republic of China SJIT 11364-2014, Marking for the Restriction of
the Use of Hazardous Substances in the Electrical and Electronic Product.
j

European Commission Directive 2012/19/EU. Waste Electrical and
Electronic Equipment Directive (WEEE).
k

Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC). IEC 60417-1:2002 Ký hiệu đồ họa được
sử dụng trên thiết bị – Phần 1: Tổng quan và ứng dụng.
l
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m Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO). ISO 7010:2002-06 Ký hiệu đồ họa – Màu

sắc an toàn và dấu hiệu an toàn – Dấu hiệu an toàn đã đăng ký.
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An toàn
Chương này cung cấp thông tin về nguy cơ sau đây:
• Nguy cơ sinh học
• LED
• Nguy cơ về máy móc
• Nguy cơ về điện
• Các bề mặt nóng
Phần tóm tắt này dựa vào các hướng dẫn biên soạn bởi Centers for Disease
Control, the Clinical and Laboratory Standards Institute Document M29-A4,
Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections;
Approved Guideline–4th edition và Occupational Safety and Health
Administration’s Bloodborne Pathogens Standard.1–3
Xử lý thải bỏ các vật liệu nguy hiểm hoặc bị ô nhiễm sinh học theo các thông
lệ tại phòng xét nghiệm. Loại bỏ tất cả vật liệu theo cách an toàn và chấp
nhận được, và tuân thủ theo các yêu cầu của quy định hiện hành.

An toàn về sinh học
Phần tóm tắt này chỉ cung cấp thông tin chung. Thông tin này không thay
thế hay thay đổi các quy trình kiểm soát nguy cơ sinh học tại bệnh viện hoặc
phòng xét nghiệm.1–3
Tình trạng nguy hiểm về sinh học là bất kỳ tình huống nào liên quan đến
những tác nhân sinh học truyền nhiễm, như vi rút viêm gan B, vi rút gây suy
giảm miễn dịch ở người và vi khuẩn lao. Các tác nhân truyền nhiễm này có
thể hiện diện trong máu người, chế phẩm từ máu và các dịch cơ thể khác.
Sau đây là các nguồn nhiễm bẩn chính khi xử lý các tác nhân có khả năng
truyền nhiễm:
• Kim chích
• Tiếp xúc tay với miệng
• Tiếp xúc tay với mắt
• Tiếp xúc trực tiếp với vết cắt trên da, vết thương hở và các tình trạng da
khác có thể tạo điều kiện hấp thu vào lớp dưới da
• Chất lỏng bắn ra hoặc thể khí tiếp xúc với da và mắt
Để đề phòng sự nhiễm bẩn do tai nạn trong phòng xét nghiệm lâm sàng,
tuân thủ các quy trình sau đây:
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• Đeo găng tay trong khi thao tác với các bộ phận của hệ thống có tiếp xúc
với các dịch cơ thể như: huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, máu toàn
phần hoặc dịch não tủy.
• Rửa tay trước khi đi từ khu vực bị nhiễm bẩn sang khu vực không bị nhiễm
bẩn hay khi tháo hoặc thay găng tay.
• Thận trọng khi thực hiện các quy trình để giảm thiểu việc hình thành sol
khí.
• Đeo khẩu trang nếu có khả năng tiếp xúc với chất lỏng bắn ra hoặc so, khí.
• Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân, như kính bảo hộ, găng tay, áo choàng
trong phòng xét nghiệm và tạp dề, khi phải tiếp xúc với các chất nhiễm
bẩn có thể gây ra nguy cơ sinh học.
• Để tay cách xa mặt.
• Che tất cả các vết cắt và vết thương trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào.
• Xử lý các vật liệu bị nhiễm bẩn theo đúng quy trình kiểm soát nguy cơ sinh
học trong phòng xét nghiệm.
• Khử trùng các dụng cụ và vật dụng khác ở gần bất kỳ phần nào trong lộ
trình di chuyển mẫu hoặc khu vực chứa chất thải của hệ thống bằng thuốc
tẩy 10%.
• Không được ăn, uống, hút thuốc, dùng mỹ phẩm hay đeo kính sát tròng
khi ở trong phòng xét nghiệm.
• Không dùng miệng để hút bất kỳ chất lỏng nào, kể cả nước.
• Không cho dụng cụ hoặc vật dụng nào khác vào miệng.
• Không dùng bồn rửa các chất có nguy cơ sinh học để vệ sinh cá nhân như
rửa tách cà phê hay rửa tay.
Để phòng tránh thương tích do kim tiêm, không đậy nắp, uốn, cắt, bẻ hay
tháo mũi kim của ống tiêm dùng một lần hoặc thao tác bằng tay với mũi kim
theo cách khác.
Tài liệu tham khảo về an toàn sinh học
1. Phần cập nhật CDC: universal precautions for prevention of transmission
of human immunodeficiency virus, hepatitis B virus and other
bloodborne pathogens in health-care settings. MMWR, 1988; 37:377–
382, 387, 388.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (trước đây là NCCLS).
Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired
Infections; Approved Guideline—4th ed. CLSI Document M29-A4. [ISBN
1-56238-961-0]. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute,
2014).
3. Federal Occupational Safety and Health Administration. Bloodborne
Pathogens Standard. 29 e-CFR 1910. 1030.
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Giới thiệu về Máy quét mã vạch LED cho mẫu và thuốc thử
Đặc tính

Thông số kỹ thuật

Bước sóng

650 nm

Thời gian xung

Sóng liên tục (cw)

Người trong khu vực hoạt động không gặp nguy cơ trực tiếp nào.
LƯU Ý: IEC 62471 phân loại các LED trong hệ thống này là mục miễn trừ.1,2
Loại nhóm Miễn trừ biểu thị rằng các đèn và LED không có nguy cơ quang
sinh nào.
Tài liệu tham khảo về Máy quét mã vạch LED cho mẫu và thuốc thử
1. IEC 61010-2-101:2015. Safety requirements for electrical equipment for
IEC measurement, control, and laboratory use. Part 2-101: Particular
requirements for in-vitro diagnostic (IVD) medical equipment. Geneva,
Thụy Sĩ.
2. IEC 62471:2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems,
Geneva, Switzerland.

Phân loại LED
IEC 62471 phân loại các LED trong hệ thống này là mục miễn trừ.1,2 Loại
nhóm Miễn trừ biểu thị rằng các đèn và LED không có nguy cơ quang sinh
nào.
Tài liệu tham khảo về phân loại LED
1. IEC 61010-2-101:2015. Safety requirements for electrical equipment for
IEC measurement, control, and laboratory use. Part 2-101: Particular
requirements for in-vitro diagnostic (IVD) medical equipment. Geneva,
Thụy Sĩ.
2. IEC 62471:2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems,
Geneva, Switzerland.
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Giới thiệu về an toàn điện
NGUY CƠ VỀ ĐIỆN
Không vận hành các mô đun khi không có nối đất bảo vệ để phòng
tránh điện giật. Điện giật có thể làm hư hỏng thiết bị và gây hại cho
cơ thể. Cẩn trọng khi làm việc quanh các vị trí này hoặc liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương để biết thêm
thông tin về việc sử dụng nối đất bảo vệ và phòng tránh nguy cơ
điện giật.
THẬN TRỌNG
Không thực hiện các quy trình bảo trì hệ thống đòi hỏi phải ngắt
điện khi hệ thống chưa được ngắt điện. Việc thực hiện các quy trình
này khi hệ thống đang có điện có thể dẫn đến nguy cơ giật hoặc hư
hỏng hệ thống.
THẬN TRỌNG
Không đặt bất kỳ vật gì gây cản trở việc tiếp cận đường kết nối nguồn
điện. Sự cản trở đó có thể làm hỏng dây điện hoặc làm gián đoạn
nguồn cấp điện cho hệ thống và ngăn cản việc tiếp cận điểm ngắt
nguồn điện chính của hệ thống.
Bảo đảm không gian xung quanh hệ thống đủ rộng để tiếp cận được tất cả
các bảng mạch và cửa. Người vận hành phải tiếp cận được dễ dàng với đường
kết nối nguồn điện. Đường kết nối nguồn điện là điểm ngắt an toàn cho hệ
thống trong trường hợp khẩn cấp.

Giới thiệu về việc lắp đặt và di chuyển hệ thống
THẬN TRỌNG
Không di chuyển hay lắp đặt hệ thống. Việc di chuyển hay lắp đặt
trái phép có thể gây hỏng hóc hệ thống hoặc ảnh hưởng đến sự sắp
đặt của hệ thống và làm mất hiệu lực bảo hành cũng như hợp đồng
dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương phải
di chuyển hoặc lắp đặt hệ thống.
Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương để lắp đặt
hoặc di chuyển hệ thống trong phòng xét nghiệm.

Giới thiệu về chất tẩy rửa
THẬN TRỌNG
Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa hay chất làm sạch nào không
được Siemens Healthineers chấp thuận. Việc sử dụng các chất
không được chấp thuận có thể gây ra hư hỏng cho thiết bị.
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Các quy trình vệ sinh hệ thống đòi hỏi phải có các chất tẩy rửa được liệt kê
trong từng quy trình. Siemens Healthineers đã chấp thuận việc sử dụng các
chất tẩy rửa này trên hệ thống. Người vận hành chỉ nên sử dụng chất tẩy rửa
được chỉ định trong các quy trình vệ sinh hệ thống.

Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn ở bên ngoài hệ thống
Các ký hiệu ở bên ngoài của SH và Atellica Magline® Transport biểu thị những
nguy cơ về an toàn mà người vận hành có thể gặp phải khi vận hành hệ
thống.
Các hình bên dưới thể hiện vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn này.
Các ký hiệu ở bên ngoài hệ thống (mặt trước)

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Từ trường mạnh / Không dùng máy
điều hòa nhịp tim (Trang 98 Cảnh
báo từ trường mạnh / không dùng
máy điều hòa nhịp tim)
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Các ký hiệu ở bên ngoài hệ thống (mặt sau)

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Từ trường mạnh / Không dùng máy
điều hòa nhịp tim (Trang 98 Cảnh
báo từ trường mạnh / không dùng
máy điều hòa nhịp tim)
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Các ký hiệu trên SHC (mặt trước)

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị kẹp (Trang 97 Nguy cơ
bị kẹp)
Từ trường mạnh / Không dùng máy
điều hòa nhịp tim (Trang 98 Cảnh
báo từ trường mạnh / không dùng
máy điều hòa nhịp tim)
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Các ký hiệu trên SHC (mặt sau)

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Từ trường mạnh / Không dùng máy
điều hòa nhịp tim (Trang 98 Cảnh
báo từ trường mạnh / không dùng
máy điều hòa nhịp tim)
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Các ký hiệu trên bệ đỡ ESL

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)

Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn bên trong SH, SHC và
Atellica Magline Transport
Các ký hiệu bên trong SH, SHC và Atellica Magline Transport biểu thị những
nguy cơ về an toàn mà người vận hành có thể gặp phải khi vận hành và bảo
trì hệ thống.
Các hình bên dưới thể hiện vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn này.
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Các ký hiệu trong ngăn đựng của SH

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ va đập với robot SH
(Trang 97 Nguy cơ va đập với robot
SH)
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Các ký hiệu trên robot

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ va đập với robot SH
(Trang 97 Nguy cơ va đập với robot
SH)
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Các ký hiệu trên SH (mặt trên phía sau)

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ va đập với robot SH
(Trang 97 Nguy cơ va đập với robot
SH)
Từ trường mạnh / không dùng máy
điều hòa nhịp tim (Trang 98 Cảnh
báo từ trường mạnh / không dùng
máy điều hòa nhịp tim)
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Các ký hiệu trên SH (mặt dưới phía sau)

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ điện giật (Trang 96 Nguy
cơ điện giật)

Các ký hiệu trên Atellica Magline Transport (mặt trước)
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Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Từ trường mạnh / không dùng máy
điều hòa nhịp tim (Trang 98 Cảnh
báo từ trường mạnh / không dùng
máy điều hòa nhịp tim)

Các ký hiệu trên Atellica Magline Transport (mặt sau)

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Từ trường mạnh / không dùng máy
điều hòa nhịp tim (Trang 98 Cảnh
báo từ trường mạnh / không dùng
máy điều hòa nhịp tim)
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Ký hiệu trên Atellica Magline Transport (mặt bên)

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Từ trường mạnh / không dùng máy
điều hòa nhịp tim (Trang 98 Cảnh
báo từ trường mạnh / không dùng
máy điều hòa nhịp tim)
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Các ký hiệu trên SHC (mặt trước)

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị kẹp (Trang 97 Nguy cơ
bị kẹp)
Từ trường mạnh / không dùng máy
điều hòa nhịp tim (Trang 98 Cảnh
báo từ trường mạnh / không dùng
máy điều hòa nhịp tim)
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Các ký hiệu trên SHC (mặt sau)

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Từ trường mạnh / không dùng máy
điều hòa nhịp tim (Trang 98 Cảnh
báo từ trường mạnh / không dùng
máy điều hòa nhịp tim)
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Các ký hiệu trên robot của SHC

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị kẹp (Trang 97 Nguy cơ
bị kẹp)
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Các ký hiệu trên bệ đỡ

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Từ trường mạnh / không dùng máy
điều hòa nhịp tim / nguy cơ bị kẹp
vào bệ đỡ
• (Trang 98 Cảnh báo từ trường
mạnh / không dùng máy điều hòa
nhịp tim)
• (Trang 96 Nguy cơ bị kẹp vào bệ
đỡ)

Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn bên trong Decapper
Các ký hiệu bên trong Decapper biểu thị những nguy cơ về an toàn mà người
vận hành có thể gặp khi vận hành và bảo trì mô đun.
Các hình bên dưới thể hiện vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn này. Xem
(Trang 39 Ký hiệu) để biết mô tả về các ký hiệu.
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Nắp mở của Decapper
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Ngăn đựng máng thải Decapper đang mở

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ bị kẹp (Trang 97 Nguy cơ
bị kẹp)
Nguy cơ vướng mắc: Các bộ phận
chuyển động có thể vướng vào
người và gây thương tích nghiêm
trọng.

Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn bên trong CH Analyzer
Các ký hiệu bên trong CH Analyzer biểu thị những nguy cơ về an toàn mà
người vận hành có thể gặp khi vận hành và bảo trì máy phân tích.
Các hình bên dưới thể hiện vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn này. Để
biết phần mô tả các ký hiệu, hãy xem phần Ký hiệu hệ thống (Trang 39 Ký
hiệu).
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Mở nắp trước của CH Analyzer

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
Thận trọng: Tham khảo hướng dẫn
sử dụng hoặc tài liệu đi kèm để biết
các thông tin thận trọng, như các
cảnh báo và phòng ngừa không
được thể hiện trên thiết bị y tế vì
nhiều lý do.
Nguy cơ vướng mắc: Các bộ phận
chuyển động có thể vướng vào
người và gây thương tích nghiêm
trọng.
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Mở tấm ốp sau của CH Analyzer

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Thận trọng: Tham khảo hướng dẫn
sử dụng hoặc tài liệu đi kèm để biết
các thông tin thận trọng, như các
cảnh báo và phòng ngừa không
được thể hiện trên thiết bị y tế vì
nhiều lý do.
Điện giật (Trang 96 Nguy cơ điện
giật)
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Nắp sau mở CH Analyzer

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
Thận trọng: Tham khảo hướng dẫn
sử dụng hoặc tài liệu đi kèm để biết
các thông tin thận trọng, như các
cảnh báo và phòng ngừa không
được thể hiện trên thiết bị y tế vì
nhiều lý do.
Nguy cơ vướng mắc: Các bộ phận
chuyển động có thể vướng vào
người và gây thương tích nghiêm
trọng.
Nguy cơ bị kẹp (Trang 97 Nguy cơ
bị kẹp)
Nguy cơ bề mặt nóng
(Trang 96 Cảnh báo bề mặt nóng)
Nguy cơ về tia cực tím (UV)
(Trang 98 Cảnh báo đèn UV)
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Bên dưới nắp vòng phản ứng của CH Analyzer

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị kẹp (Trang 97 Nguy cơ
bị kẹp)
Nguy cơ bề mặt nóng
(Trang 96 Cảnh báo bề mặt nóng)
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Ngăn đựng dung dịch hệ thống của CH Analyzer

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
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Dung dịch IMT

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)

Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn bên trong IM Analyzer
Các ký hiệu bên trong IM Analyzer biểu thị các nguy cơ về an toàn và cảnh
báo về cách vận hành máy phân tích phù hợp.
Để biết thêm thông tin, xem phần Ký hiệu của hệ thống (Trang 39 Ký hiệu).
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Mở nắp trước của IM

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
Bộ phận sắc nhọn.
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ tỏa nhiệt cao
Nguy cơ bề mặt nóng.
Nguy cơ vướng mắc
Các bộ phận chuyển động có thể
vướng vào người và gây thương tích
nghiêm trọng.
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Mở nắp sau của IM

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
Bộ phận sắc nhọn.
Nguy cơ vướng mắc
Các bộ phận chuyển động có thể
vướng vào người và gây thương tích
nghiêm trọng.
Thận trọng
Tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc
tài liệu đi kèm để biết các thông tin
thận trọng, như các cảnh báo và
phòng ngừa không được thể hiện
trên thiết bị y tế vì nhiều lý do.
Nguy cơ về đai chuyển động
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Khu vực chất thải rắn của IM

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ vướng mắc
Các bộ phận chuyển động có thể
vướng vào người và gây thương tích
nghiêm trọng.
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Ngăn đựng dung dịch hệ thống của IM

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
Bộ phận sắc nhọn.
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Khu vực chất thải lỏng và nước của IM

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ tỏa nhiệt cao
Nguy cơ bề mặt nóng.
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Mở tấm ốp sau của IM

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ điện giật (Trang 96 Nguy
cơ điện giật)
Điện áp nguy hiểm.
Thận trọng
Tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc
tài liệu đi kèm để biết các thông tin
thận trọng, như các cảnh báo và
phòng ngừa không được thể hiện
trên thiết bị y tế vì nhiều lý do.

Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn ở bên ngoài CH DL
Các ký hiệu ở bên ngoài CH DL biểu thị những nguy cơ về an toàn mà người
vận hành có thể gặp phải khi vận hành và bảo trì máy phân tích.
Các hình bên dưới thể hiện vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn này. Để
biết phần mô tả các ký hiệu, hãy xem phần Ký hiệu hệ thống (Trang 39 Ký
hiệu).
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Mặt ngoài phía sau của CH DL

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)

Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn bên trong CH DL
Các ký hiệu bên trong CH DL biểu thị các nguy cơ về an toàn và cảnh báo về
cách vận hành máy phân tích phù hợp. Vị trí của các ký hiệu bên trong máy
phân tích được minh họa trong các hình sau.
Để biết thêm thông tin về các ký hiệu nguy cơ về an toàn, hãy xem phần Ký
hiệu hệ thống (Trang 39 Ký hiệu).
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Mặt trước của CH DL (mở nắp)

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
Thận trọng: Tham khảo hướng dẫn
sử dụng hoặc tài liệu đi kèm để biết
các thông tin thận trọng, như các
cảnh báo và phòng ngừa không
được thể hiện trên thiết bị y tế vì
nhiều lý do.
Nguy cơ vướng mắc: Các bộ phận
chuyển động có thể vướng vào
người và gây thương tích nghiêm
trọng.
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Mặt sau của CH DL (mở nắp)

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
Thận trọng: Tham khảo hướng dẫn
sử dụng hoặc tài liệu đi kèm để biết
các thông tin thận trọng, như các
cảnh báo và phòng ngừa không
được thể hiện trên thiết bị y tế vì
nhiều lý do.
Nguy cơ vướng mắc: Các bộ phận
chuyển động có thể vướng vào
người và gây thương tích nghiêm
trọng.
Nguy cơ bị kẹp (Trang 97 Nguy cơ
bị kẹp)
Nguy cơ bề mặt nóng
(Trang 96 Cảnh báo bề mặt nóng)
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Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ về tia cực tím (UV)
(Trang 98 Cảnh báo đèn UV)

Phía sau tấm ốp sau của CH DL

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Thận trọng: Tham khảo hướng dẫn
sử dụng hoặc tài liệu đi kèm để biết
các thông tin thận trọng, như các
cảnh báo và phòng ngừa không
được thể hiện trên thiết bị y tế vì
nhiều lý do.
Điện giật (Trang 96 Nguy cơ điện
giật)
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Bên dưới nắp vòng phản ứng của CH DL

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị kẹp (Trang 97 Nguy cơ
bị kẹp)
Nguy cơ bề mặt nóng
(Trang 96 Cảnh báo bề mặt nóng)
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Ngăn đựng dung dịch hệ thống của CH DL

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
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Dung dịch IMT

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
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Bên trong máy lấy mẫu

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
Nguy cơ vướng mắc: Các bộ phận
chuyển động có thể vướng vào
người và gây thương tích nghiêm
trọng.
Nguy cơ bị kẹp (Trang 97 Nguy cơ
bị kẹp)

Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn ở bên ngoài IM DL
Các ký hiệu ở bên ngoài của IM Analyzer biểu thị các nguy cơ về an toàn và
cảnh báo về cách vận hành máy phân tích phù hợp.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo phần Ký hiệu hệ thống (Trang 39 Ký
hiệu).
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IM DL mặt ngoài phía sau

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)

Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn bên trong IM DL
Các ký hiệu ở bên trong hệ thống biểu thị các nguy cơ về an toàn và cảnh
báo về cách vận hành máy phân tích phù hợp.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo phần Ký hiệu hệ thống (Trang 39 Ký
hiệu).

88

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

4 An toàn

Cửa máy tính và các hàng đợi vào và ra của IM DL

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ về đai chuyển động
Nguy cơ bị kẹp (Trang 97 Nguy cơ
bị kẹp)
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
Bộ phận sắc nhọn.
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Mở nắp trước của IM DL

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
Bộ phận sắc nhọn.
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ vướng mắc
Các bộ phận chuyển động có thể
vướng vào người và gây thương tích
nghiêm trọng.
Nguy cơ tỏa nhiệt cao
Nguy cơ bề mặt nóng.
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Khu vực chất thải rắn của IM DL

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ vướng mắc
Các bộ phận chuyển động có thể
vướng vào người và gây thương tích
nghiêm trọng.
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Khu vực chất thải lỏng của IM DL

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
Bộ phận sắc nhọn.
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Khu vực chất thải lỏng và nước của IM

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ tỏa nhiệt cao
Nguy cơ bề mặt nóng.
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Mở nắp sau của IM DL

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ bị đâm thủng
(Trang 97 Nguy cơ bị đâm thủng)
Bộ phận sắc nhọn.
Nguy cơ vướng mắc
Các bộ phận chuyển động có thể
vướng vào người và gây thương tích
nghiêm trọng.
Thận trọng
Tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc
tài liệu đi kèm để biết các thông tin
thận trọng, như các cảnh báo và
phòng ngừa không được thể hiện
trên thiết bị y tế vì nhiều lý do.
Nguy cơ về đai chuyển động
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Mở tấm ốp sau của IM DL

Ký hiệu an toàn

Mô tả nguy cơ
Nguy cơ sinh học (Trang 96 Nguy
cơ sinh học)
Nguy cơ điện giật (Trang 96 Nguy
cơ điện giật)
Điện áp nguy hiểm.
Thận trọng
Tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc
tài liệu đi kèm để biết các thông tin
thận trọng, như các cảnh báo và
phòng ngừa không được thể hiện
trên thiết bị y tế vì nhiều lý do.

Nguy cơ về an toàn
Người vận hành có thể gặp phải các nguy cơ về an toàn sau đây khi vận hành
hệ thống. Để biết vị trí của các nhãn thông báo nguy cơ về an toàn, tham
khảo các phần sau:
• (Trang 51 Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn ở bên ngoài hệ thống)
• (Trang 55 Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn bên trong SH, SHC và
Atellica Magline Transport)
• (Trang 67 Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn bên trong CH Analyzer)
• (Trang 73 Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn bên trong IM Analyzer)
• (Trang 79 Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn ở bên ngoài CH DL)
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• (Trang 80 Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn bên trong CH DL)
• (Trang 87 Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn ở bên ngoài IM DL)
• (Trang 88 Vị trí của các ký hiệu nguy cơ về an toàn bên trong IM DL)
Nguy cơ sinh học
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
Nguy cơ bị kẹp vào bệ đỡ
THẬN TRỌNG
Không tháo các bệ đỡ ra khỏi Atellica Magline Transport. Các bệ đỡ
có nam châm với từ tính mạnh ở đáy và việc xử lý chúng ở gần vật
thể kim loại có thể khiến một bộ phận của cơ thể bị kẹp giữa bệ đỡ
và vật thể kim loại. Chỉ nhân viên bảo trì được ủy quyền mới được
xử lý bệ đỡ.
Nguy cơ điện giật
NGUY CƠ VỀ ĐIỆN
Không vận hành các mô đun khi không có nối đất bảo vệ để phòng
tránh điện giật. Điện giật có thể làm hư hỏng thiết bị và gây hại cho
cơ thể. Cẩn trọng khi làm việc quanh các vị trí này hoặc liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương để biết thêm
thông tin về việc sử dụng nối đất bảo vệ và phòng tránh nguy cơ
điện giật.
Cảnh báo bề mặt nóng
THẬN TRỌNG
Không chạm vào vỏ đèn. Vỏ đèn sẽ nóng lên khi sử dụng và có thể
gây bỏng. Để đèn nguội đi khoảng 5 phút trước khi chạm vào bất
kỳ bộ phận.
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Nguy cơ bị kẹp
THẬN TRỌNG
Cẩn thận khi làm việc ở các bộ phận chuyển động. Các bộ phận
chuyển động có thể tạo ra nguy cơ bị kẹp và gây tổn hại cho cơ thể.
Nguy cơ bị kẹp
THẬN TRỌNG
Cẩn trọng khi mở nắp trước của SHC hoặc khi làm việc quanh nắp
đang mở. Nắp trước của SHC rất nặng và có thể gây thương tích nếu
một bộ phận cơ thể bị kẹp giữa nắp và khung SHC.
Nguy cơ bị đâm thủng
THẬN TRỌNG
Khi lắp hoặc tháo bệ đỡ ESL, hãy để bàn tay tránh xa khỏi ống hút
mẫu cho mô-đun của máy phân tích. Ống hút mẫu có thể chọc thủng
da, dẫn đến thương tích cá nhân.
CẢNH BÁO
Không chạm vào đầu ống hút khi làm việc với ống hút. Đầu ống hút
rất sắc và có thể gây tổn hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không chạm vào ống thông ở khu vực được khóa ở cuối ngăn đựng
dung dịch trong hệ thống. Ống thông có thể đâm thủng da.
Nguy cơ va đập với robot SH
CẢNH BÁO
Không với tay vào trong SH khi ngăn đựng mẫu đang mở. Robot SH
di chuyển nhanh và mạnh và có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho
cơ thể.
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Cảnh báo từ trường mạnh / không dùng máy điều hòa nhịp tim
CẢNH BÁO
Không đặt máy trợ tim hoặc các thiết bị y tế cấy ghép khác cách đế
bệ đỡ trên Atellica Magline Transport dưới 7,5 cm (3 inches). Nam
châm trong đế bệ đỡ tạo ra từ trường có thể ảnh hưởng đến các
thiết bị y tế cấy ghép của tim.
Cảnh báo đèn UV
THẬN TRỌNG
UV

Không nhìn trực tiếp vào tia UV trên CH trong cụm đèn nguồn hoặc
hình ảnh phản chiếu từ bề mặt bóng. Tia UV có thể làm tổn thương
mắt. Chỉ nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật được đào tạo tại địa phương
mới được thực hiện các quy trình liên quan đến cụm đèn UV trên CH.

Vị trí của chốt khóa an toàn trên SH
SH sử dụng chốt khóa an toàn ở nắp trước và nắp sau cũng như trên ngăn
đựng mẫu để phòng tránh thương tích cho người vận hành trong lúc vận
hành hệ thống.
Nắp trước và sau của SH khóa lại trong quá trình vận hành bình thường. Để
mở nắp trước hoặc sau, người vận hành yêu cầu mở khóa nắp trên màn hình
hệ thống hoặc máy tính bảng của người vận hành. Sau khi người vận hành
mở khóa và mở nắp, hệ thống sẽ ngừng cấp điện cho robot của SH để bộ
phận này không thể chuyển động nữa. Hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động bình
thường sau khi người vận hành đóng và khóa nắp.
Một nắp bên trong SH, có thể tiếp cận được qua nắp phía sau SH, có chức
năng bảo vệ người vận hành trước việc di chuyển bệ đỡ mẫu trên
Atellica Magline Transport. Nắp Atellica Magline Transport bên trong có một
công tắc khóa liên động. Khi người vận hành tháo nắp, hệ thống vô hiệu
hóa Atellica Magline Transport, để bệ đỡ không di chuyển qua SH.
Atellica Magline Transport sẽ tiếp tục hoạt động bình thường khi người vận
hành đặt lại nắp.
Ngăn đựng mẫu sẽ được khóa khi robot tiếp cận giá đựng mẫu trong ngăn
đựng đó và bất cứ khi nào Drawer Vision System (DVS) tải xuống hình ảnh.
Ngăn đựng được mở khóa ở mọi thời điểm khác. Đèn LED và nút trên mỗi
ngăn đựng sẽ cho biết ngăn đựng có được khóa không và cho phép người
vận hành yêu cầu hệ thống mở khóa ngăn đựng hiện đang khóa.
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Tính năng

Tiếp cận

Nắp sau của SH

Robot, TCS, khu vực lưu trữ chất kiểm chuẩnchất hiệu chuẩn và nắp Atellica Magline
Transport bên trong

Nắp Atellica Magline
Transport bên trong SH

Các phần của Atellica Magline Transport

Ngăn đựng mẫu SH

Giá đựng mẫu

Tấm ốp khung dưới*

Cụm hệ thống điện tử của SH

LƯU Ý: * biểu thị không có chốt khóa an toàn.

Khóa nắp của SH
THẬN TRỌNG
Không giữ bộ kẹp robot của SH hoặc đẩy robot xuống khi di
chuyển robot theo cách thủ công. Việc giữ bộ kẹp để di chuyển
robot có thể làm hư hại cảm biến va chạm. Di chuyển robot
xuống có thể khiến bộ kẹp robot tác động đến vật khác, từ đó
có thể làm hỏng bộ kẹp robot hoặc làm vỡ lọ đựng mẫu. Chỉ di
chuyển robot bằng cách giữ thân robot và để bộ kẹp robot tránh
xa khỏi mọi chướng ngại vật.
1. Nếu nắp Atellica Magline Transport bên trong SH không ở đúng vị trí, di
chuyển robot SH thủ công đến vị trí mà tại đó nó không cản đường tiếp
cận đến vị trí của nắp.
THẬN TRỌNG
Không được chạm vào TCS khi tháo hoặc lắp nắp
Atellica Magline Transport bên trong SH. Chạm vào TCS có thể
làm lệch camera và SH sẽ không thể quét lọ đựng mẫu. Nếu
camera TCS bị lệch, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ
kỹ thuật địa phương để điều chỉnh lại camera. Hãy thận trọng
khi tháo hoặc lắp nắp Atellica Magline Transport bên trong.
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2. Lắp các nắp Atellica Magline Transport bên trong, nếu phù hợp.

a.

Đặt nắp ở vị trí trong SH.

b. Siết chặt 4 vít liên kết nằm tại các góc trên nắp.
3. Đóng nắp SH bằng cách ấn xuống giữa nắp. Đảm bảo các góc phía dưới
của nắp ngang bằng với bảng bên dưới nắp.
LƯU Ý: Nếu nắp SH không ngang bằng với bảng bên dưới nắp thì nắp
SH có thể không chốt đúng cách.
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4. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
5. Chọn SH.
6. Chọn Lock Front Cover (Khóa nắp phía trước) hoặc Lock Back Cover
(Khóa nắp phía sau) cho phù hợp.
7. Đợi

chuyển thành .

8. Để khởi động lại SH, hãy chọn

.

Mở khóa nắp của SH
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Chọn SH.
LƯU Ý: SH phải được dừng hẳn hoặc tạm dừng trước khi người vận hành
có thể mở khóa nắp của SH.
– Việc tạm dừng SH sẽ cho phép hệ thống hoàn thành tất cả những xét
nghiệm đang xử lý.
– Thao tác dừng hẳn SH sẽ dừng ngay SH.
3. Để mở khóa nắp bằng cách tạm dừng SH, chọn

.

4. Để mở khóa nắp bằng cách dừng hẳn SH:
a.

Chọn

.

b. Chọn Yes (Có).
5. Chọn Unlock Front Cover (Mở khóa nắp phía trước) hoặc Unlock Back
Cover (Mở khóa nắp phía sau).
6. Đợi

chuyển thành

.

7. Mở nắp trong vòng 30 giây sau khi vô hiệu hóa khóa nắp.
LƯU Ý: Nếu người vận hành không mở nắp trong vòng 30 giây, nắp sẽ
chuyển lại thành .
tự động khóa và
THẬN TRỌNG
Không giữ bộ kẹp robot của SH hoặc đẩy robot xuống khi di
chuyển robot theo cách thủ công. Việc giữ bộ kẹp để di chuyển
robot có thể làm hư hại cảm biến va chạm. Di chuyển robot
xuống có thể khiến bộ kẹp robot tác động đến vật khác, từ đó
có thể làm hỏng bộ kẹp robot hoặc làm vỡ lọ đựng mẫu. Chỉ di
chuyển robot bằng cách giữ thân robot và để bộ kẹp robot tránh
xa khỏi mọi chướng ngại vật.
8. Nếu phù hợp, hãy di chuyển robot SH thủ công đến vị trí mà tại đó nó
không cản đường tiếp cận đến các thành phần bên trong của SH.
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THẬN TRỌNG
Không được chạm vào TCS khi tháo hoặc lắp nắp
Atellica Magline Transport bên trong SH. Chạm vào TCS có thể
làm lệch camera và SH sẽ không thể quét lọ đựng mẫu. Nếu
camera TCS bị lệch, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ
kỹ thuật địa phương để điều chỉnh lại camera. Hãy thận trọng
khi tháo hoặc lắp nắp Atellica Magline Transport bên trong.
9. Tháo nắp Atellica Magline Transport bên trong SH, nếu phù hợp:

a.

Nới lỏng 4 vít liên kết nằm tại các góc trên nắp.

b. Nâng nắp.
c.

Tháo nắp khỏi SH.

Vị trí của khóa an toàn liên động Atellica Magline Transport
Atellica Magline Transport sử dụng khóa an toàn liên động trên mỗi nắp
Atellica Magline Transport để phòng tránh thương tích cho người vận hành
trong lúc vận hành hệ thống và giúp duy trì chuỗi giám sát.
Các nắp của Atellica Magline Transport cho phép tiếp cận Atellica Magline
Transport và bệ đỡ trong đó. Khóa liên động trên nắp có tác dụng phát hiện
thời điểm người vận hành tháo nắp. Khi người vận hành tháo nắp, hệ thống
sẽ ngừng cấp điện cho phần đó trong Atellica Magline Transport để bệ đỡ
mẫu không di chuyển qua khu vực đó. Sau khi người vận hành lắp lại nắp,
Atellica Magline Transport sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.
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Vị trí của khóa an toàn liên động Decapper
Decapper sử dụng khóa an toàn liên động trên nắp để phòng tránh thương
tích cho người vận hành trong lúc vận hành hệ thống và giúp duy trì chuỗi
giám sát.
Nắp của Decapper cho phép người vận hành tiếp cận bộ kẹp ống, bộ tháo
nắp và máng thải cho nắp. Khóa liên động trên nắp có tác dụng phát hiện
thời điểm người vận hành tháo nắp và mô đun dừng lại. Sau khi người vận
hành thay thế nắp, Decapper tiếp tục hoạt động bình thường.

Vị trí của chốt khóa an toàn trên SHC
SHC sử dụng chốt khóa an toàn trên nắp SHC để phòng tránh thương tích
cho người vận hành trong lúc vận hành hệ thống.
Nắp của SHC khóa lại trong quá trình vận hành bình thường. Để mở nắp,
người vận hành yêu cầu mở khóa nắp từ giao diện người dùng chính. Sau
khi người vận hành mở khóa và mở nắp, hệ thống sẽ ngừng cấp điện cho
robot của SHC để chúng không thể chuyển động nữa. Sau khi người vận
hành đóng và khóa nắp, hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.
Tính năng

Tiếp cận

Nắp của SHC

Robot, các phần của Atellica Magline Transport
và LAS, bệ đỡ và TCS SHC

Tấm ốp khung dưới*

Cụm hệ thống điện tử của SHC

LƯU Ý: * biểu thị không có chốt khóa an toàn.

Mở khóa nắp trước của SHC
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Chọn Sample Handler Connect.
LƯU Ý: SHC phải được dừng hẳn hoặc tạm dừng trước khi người vận
hành có thể mở khóa nắp của SHC.
– Việc tạm dừng SHC cho phép hệ thống đưa tất cả các mẫu của SHC
hiện đang ở trên Atellica Magline Transport về SHC để chuyển sang
LAS trước khi hệ thống chuyển sang trạng thái Paused.
– Thao tác dừng hẳn SHC sẽ dừng ngay SHC, có khả năng để lại các mẫu
của SHC trên Atellica Magline Transport.
3. Để mở khóa nắp bằng cách tạm dừng SHC, hãy chọn
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4. Để mở khóa nắp bằng cách dừng hẳn SHC:
a.

Chọn

.

b. Chọn Yes (Có).
5. Chọn Unlock Front Cover (Mở khóa nắp phía trước).
6. Đợi

chuyển thành

.

7. Mở nắp trong vòng 30 giây sau khi vô hiệu hóa khóa nắp.
LƯU Ý: Nếu người vận hành không mở nắp trong vòng 30 giây, nắp sẽ
tự động khóa và
chuyển lại thành .

Khóa nắp của SHC
1. Nếu người vận hành tháo nắp Atellica Magline Transport trước của
SHC, hãy lắp lại nắp (Trang 633 Lắp nắp Atellica Magline Transport).
2. Đóng nắp của SHC.
3. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
4. Chọn SHC.
5. Chọn Lock Front Cover (Khóa nắp phía trước).
6. Đợi

chuyển thành .

7. Để khởi động lại SHC, hãy chọn

.

Vị trí của chốt khóa an toàn trên CH Analyzer
CH Analyzer sử dụng chốt khóa an toàn trên nắp để phòng tránh thương tích
trong lúc vận hành. Cẩn trọng khi mở nắp trong lúc vận hành máy.
Các nắp trước và sau có 2 cửa sổ polycarbonate phủ màu. Mỗi nắp được bắt
bản lề vào trục tâm của máy phân tích.
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Bộ phận của CH
Analyzer

Tiếp cận

Nắp trước

Cuvet phản ứng, hệ thống IMT và khoang thuốc
thử

Nắp sau

Cuvet pha loãng mẫu

Ngăn chứa dung dịch hệ
thống*

Dung dịch hệ thống

Tấm ốp*

Bên trong máy phân tích
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LƯU Ý: * biểu thị không có chốt khóa an toàn.

Vị trí của chốt khóa an toàn trên IM
IM Analyzer sử dụng chốt khóa an toàn trên nắp trước và nắp sau để phòng
tránh thương tích trong lúc vận hành. Cẩn trọng khi mở nắp trong lúc vận
hành máy.
Nắp trước và sau là các tấm bọt dạng khung, có các ô cửa sổ polycarbonate
phủ màu. Mỗi tấm ốp được bắt bản lề từ trái sang phải trên phần đầu của
mô đun.
Bộ phận của IM
Analyzer

Tiếp cận

Nắp trước

Thùng đựng cuvet, quang kế, bộ nạp đầu hút
mẫu và vòng rửa

Nắp sau

Vòng ủ, ngăn thuốc thử, ống hút thuốc thử và
ống hút mẫu

Ngăn chứa dung dịch hệ
thống*

Dung dịch hệ thống

Cửa bên dưới và bảng*

Bên trong phía dưới của máy phân tích

LƯU Ý: * biểu thị không có chốt khóa an toàn.

Khóa hoặc mở khóa nắp máy phân tích
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Chọn máy phân tích.
3. Bảo đảm máy phân tích đang ở trạng thái tạm dừng hoặc dừng hẳn
(Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status (Tình trạng)).
LƯU Ý: Người vận hành phải tạm dừng hoặc dừng hẳn máy phân tích
trước khi mở khóa nắp.
4. Để mở khóa nắp, chọn Front Cover (Nắp phía trước) hoặc Back Cover
(Nắp phía sau).
5. Đợi ký hiệu khóa biểu thị trạng thái phù hợp.
LƯU Ý: Ký hiệu khóa biểu thị nắp bị khóa hoặc mở khóa . Khi được
mở khóa, nắp sẽ tự động khóa lại trừ khi người vận hành mở hoặc tháo
nắp trong vòng 30 giây.
6. Để khóa lại nắp, đóng hoặc lắp lại nắp.
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LƯU Ý: Khóa vẫn mở nhưng ở tình trạng sẵn sàng cho đến khi người vận
hành thay nắp. Khi người vận hành thay nắp, nắp sẽ khóa lại. Người vận
hành phải khởi động lại máy phân tích theo cách thủ công.
7. Để khởi động lại máy phân tích, hãy chọn

.

Vị trí của chốt khóa an toàn trên DL
DL sử dụng chốt khóa an toàn để phòng tránh thương tích trong lúc vận
hành. Cẩn trọng khi mở nắp trong lúc vận hành máy. Để mở khóa hoặc khóa
DL, xem (Trang 106 Khóa và mở khóa nắp của DL).
Nắp trước và sau là các tấm nhựa dạng khung với mặt sau bằng xốp có các
ô cửa sổ polycarbonate mờ màu khói. Mỗi nắp lại lõm xuống các thùng giữ
nắp cố định (Trang 670 Tháo nắp trước của DL) (Trang 671 Lắp lại nắp
trước của DL).
Tính năng

Tiếp cận

Nắp trước

Hàng đợi vào và hàng đợi ra

Nắp sau

Cảm biến

Bảng

Tất cả các mặt của mô-đun

Khóa và mở khóa nắp của DL
1. Trên Thanh lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Chọn .
3. Chọn

.

4. Chọn Front Cover (Nắp phía trước) hoặc Back Cover (Nắp phía sau).
LƯU Ý: Nếu phần mềm không cho phép mở khóa nắp, thì có một cơ cấu
khống chế khóa khẩn cấp trên từng nắp. Hãy lắp dụng cụ lục giác và
xoay để mở khóa. Khi nắp không còn khít chặt nữa, phần Front Cover
(Nắp phía trước) hoặc Back Cover (Nắp phía sau) sẽ chuyển sang màu
vàng để cho biết không thể xử lý mẫu.

Vị trí các công tắc điện chính của hệ thống
Công tắc điện chính được bố trí ở mặt sau của từng SH, SHC và từng máy
phân tích.
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Công tắc điện chính của SH

Các công tắc điện chính của SHC
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công tắc điện chính của CH Analyzer
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công tắc điện chính của IM Analyzer

Vị trí công tắc điện chính trên CH DL
Công tắc điện chính được bố trí ở mặt sau của CH DL.
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Vị trí công tắc điện chính trên IM DL
Công tắc điện chính được bố trí ở mặt sau của hệ thống.
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Các tính năng chính và nguyên lý

Các tính năng chính của SH
SH có các tính năng giúp cải thiện hoạt động của phòng xét nghiệm. Các
tính năng dựa trên cấu hình hệ thống bao gồm 1 SH, 1 CH Analyzer và 1 IM
Analyzer.
Tính năng

Lưu ý

Khả năng lưu trữ cao

Nạp tối đa 440 mẫu thông qua ngăn
đựng nạp ở phía trước.

Năng suất tối ưu

Công suất cực đại của tối đa 500
mẫu mỗi giờ khi nạp mẫu ở phía
trước.

Làm lạnh trên thiết bị

Khu vực bảo quản lạnh chất hiệu
chuẩn-chất kiểm chuẩn sẽ bảo quản
các chất này trên hệ thống.

Chỉ báo trạng thái hệ thống

Các đèn LED màu cung cấp chỉ báo
trạng thái hệ thống bằng hình ảnh.

Các tính năng chính của Decapper
Decapper có các tính năng sau giúp cải thiện hoạt động của phòng xét
nghiệm:
Tính năng

Lưu ý

Mở nắp ống được đưa vào Tính năng này giúp mở nắp phần lớn các loại
hệ thống
ống được chấp nhận, đã được đưa vào hệ
thống.
Năng suất tối ưu

Giữa SH và máy phân tích đầu tiên: 300 ống/
giờ.
Giữa bất kỳ 2 máy phân tích hoặc khi kết thúc
cấu hình: 500 ống/giờ.

Thời gian tự vận hành

Tối đa 5 giờ.

Cấu hình linh hoạt

Tối đa 3 cấu hình tùy chỉnh.
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Tính năng

Lưu ý

Khả năng lưu trữ cao

Thùng đựng chất thải có thể chứa tối đa 2000
nắp mẫu và hỗ trợ khả năng tháo túi nguy cơ
sinh học.

Các tính năng chính của CH Analyzer
CH Analyzer có các tính năng sau giúp cải thiện hoạt động của phòng xét
nghiệm:
Tính năng

Lưu ý

Năng suất tối ưu

Công suất tối đa 1800 xét nghiệm/giờ,
bao gồm 1200 xét nghiệm trắc
quang/giờ và 600 xét nghiệm IMT/giờ.

Làm lạnh trên thiết bị

Ngăn thuốc thử được làm lạnh giúp
bảo quản thuốc thử trên hệ thống.

Hệ thống cấp nước trực tiếp

Máy phân tích kết nối với các đường
ống chất thải và đường ống nước
thuốc thử đặc biệt bên ngoài.

Bảo trì tự động

Người vận hành có thể thiết lập để hệ
thống tự động lên lịch cho quy trình
bảo trì hàng ngày và hàng tuần đồng
thời có thể cấu hình thời gian hoàn
thành.

Quản lý nhiệt độ bên trong của
hệ thống

Hệ thống duy trì nhiệt độ bên trong là
37 °C khi hệ thống được đóng nắp.

Nạp lại không tạm dừng

Người vận hành có thể nạp mẫu,
thuốc thử và vật tư trong khi hệ thống
xử lý mẫu.

Các tính năng chính của IM Analyzer
IM Analyzer có các tính năng sau giúp cải thiện hoạt động của phòng xét
nghiệm:
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Tính năng

Lưu ý

Năng suất tối ưu

Công suất tối đa Atellica IM 1600
Analyzer lên tới 440 xét nghiệm/giờ
Công suất tối đa Atellica IM 1300
Analyzer lên tới 220 xét nghiệm/giờ

Làm lạnh trên thiết bị

Ngăn thuốc thử được làm lạnh giúp
bảo quản và trộn thuốc thử trên hệ
thống.

Hệ thống cấp nước trực tiếp

Máy phân tích kết nối với các đường
ống chất thải và đường ống nước
thuốc thử đặc biệt bên ngoài.

Bảo trì tự động

Người vận hành có thể thiết lập để
hệ thống tự động lên lịch cho quy
trình bảo trì hàng ngày và hàng tuần
đồng thời có thể cấu hình thời gian
hoàn thành.

Quản lý nhiệt độ bên trong của hệ
thống

Hệ thống duy trì nhiệt độ bên
trong là 33 °C khi hệ thống được
đóng nắp.

Nạp lại không tạm dừng

Người vận hành có thể nạp mẫu,
thuốc thử và vật tư trong khi hệ
thống xử lý mẫu.

Giới thiệu về công nghệ CH Analyzer
Hệ thống sử dụng cả công nghệ đa cảm biến tích hợp (IMT) và đo sáng để
xử lý mẫu.
Giới thiệu về hoạt động trắc quang trên CH
CH Analyzer sử dụng công nghệ trắc quang để đo khả năng hấp thụ ánh
sáng của mẫu. Các mức hấp thụ này chuyển thành kết quả xét nghiệm định
lượng, định tính và bán định lượng mà máy phân tích báo cáo.
Xét nghiệm trắc quang xử lý các mẫu trong cuvet phản ứng ở nhiệt độ cố
định (37°C) trên vòng phản ứng. Máy phân tích đo các mức hấp thụ của cuvet
trước khi sử dụng và rửa cuvet sau mỗi lần sử dụng.
Trình tự sau tóm tắt hoạt động trắc quang cho 2 thuốc thử:
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Bước

Trắc quang (2 thuốc thử)

1

Ống hút pha loãng hút mẫu từ lọ đựng mẫu rồi phân phối và
pha loãng mẫu vào cuvet pha loãng trên vòng pha loãng.

2

Thiết bị trộn pha loãng trộn mẫu đã pha loãng.

3

Ống hút thuốc thử 1 hút thuốc thử đầu tiên từ ngăn thuốc thử
1 và phân phối thuốc thử vào cuvet phản ứng trên vòng phản
ứng.

4

Ống hút mẫu hút lượng mẫu đã pha loãng theo yêu cầu và
phân phối vào cuvet phản ứng chứa thuốc thử đầu tiên. Mẫu
đã pha loãng còn lại trong cuvet pha loãng có sẵn cho các xét
nghiệm bổ sung theo yêu cầu.

5

Thiết bị trộn mẫu trộn thuốc thử đầu tiên và mẫu đã pha loãng.

6

Ống hút thuốc thử 2 hút thuốc thử thứ hai từ ngăn thuốc thử
2 và phân phối thuốc thử vào cuvet phản ứng chứa thuốc thử
đầu tiên và mẫu đã pha loãng. Máy phân tích bổ sung thuốc
thử thứ hai khoảng 5 minutes sau khi bổ sung mẫu để cho
phép thời gian phản ứng giữa mẫu và thuốc thử đầu tiên.

7

Thiết bị trộn thuốc thử trộn mẫu đã pha loãng và cả hai thuốc
thử.

8

Phản ứng xảy ra trong khoảng thời gian mà máy phân tích chỉ
định cho xét nghiệm. Máy phân tích phân bổ khoảng
10 minutes trong thời gian ủ kể từ lúc bắt đầu thêm mẫu.

9

Quang kế đọc dữ liệu hấp thụ khoảng 9 seconds một lần.

Giới thiệu về tính toán kết quả CH
CH Analyzer đo lường 2 loại xét nghiệm:
• Trắc quang
• IMT

114

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

5 Các tính năng chính và nguyên lý

Đối với các xét nghiệm trắc quang, máy phân tích sẽ tính toán số đo hấp thụ
mỗi lần một cuvet phản ứng đi qua quang kế và báo cáo bằng đơn vị
milliabsorbance (Mức hấp thụ x 10-3). Máy phân tích lấy số đo hấp thụ 9 giây
một lần từ lúc phân phối thuốc thử ở ống hút thuốc thử 1 đến tối đa 5 phút
sau khi phân phối ống hút thuốc thử 2. Mức hấp thụ được đo ở 11 bước sóng
(340nm, 410nm, 451nm, 478nm, 505 nm, 545nm, 571nm, 596nm,
658nm, 694nm và 805nm). Hầu hết các xét nghiệm trắc quang đều sử dụng
kỹ thuật hai bước sóng. Kỹ thuật này có một bước sóng chính được đặt ở gần
mức hấp thụ đỉnh của thể nhiễm sắc và một bước sóng phụ được đặt cách
xa mức hấp thụ đỉnh của thể nhiễm sắc. Bước sóng phụ hữu ích trong việc
giảm thiểu nhiễu trắc quang và giảm tối đa tác động của nhiễu.
CH Analyzer tính toán các xét nghiệm trắc quang như sau:
• Điểm cuối (Trang 115 Giới thiệu về tính toán xét nghiệm điểm cuối CH)
• Tốc độ phản ứng (Trang 117 Giới thiệu về tính toán xét nghiệm tốc độ
phản ứng CH)
• 2 điểm (Trang 116 Giới thiệu về tính toán xét nghiệm 2 điểm CH)
Đối với các xét nghiệm IMT, máy phân tích đo nồng độ của các ion natri (Na),
kali (K) và clorua (Cl) trong mẫu bệnh phẩm thông qua phép đo điện thế.
Ống hút pha loãng đưa mẫu đã pha loãng (1:10 với Chất pha loãng IMT) vào
hộp cảm biến lưu chuyển. Hộp này bao quanh một điện cực tham chiếu và
3 điện cực chọn lọc ion. Na+, K+ và Cl-.
Điện thế tạo ra trên mẫu được so sánh với điện thế tạo ra trên dung dịch tiêu
chuẩn và nồng độ của các ion mong muốn được tính bằng phương trình
Nernst.
Giới thiệu về tính toán xét nghiệm điểm cuối CH
Xét nghiệm điểm cuối đo mức hấp thụ sau khi phản ứng hoặc quá trình hình
thành màu hoàn tất. Đối với hầu hết các xét nghiệm điểm cuối, máy phân
tích lấy 3 số đo mức hấp thụ và sử dụng số đo trung bình trong tín hiệu đã
tính toán. Định dạng này có thể sử dụng một quá trình hiệu chỉnh mẫu trắng
bằng cách đo mức hấp thụ trước khi phân phối ống hút thuốc thử 2. Một hệ
số hiệu chỉnh thể tích sẽ được áp dụng cho mức hấp thụ mẫu trắng để bù
cho thể tích phản ứng chênh lệch trước và sau khi thêm thuốc thử. Số đo
mẫu trắng điều chỉnh số đo mức hấp thụ điểm cuối. Máy phân tích lấy số đo
mẫu trắng trong quá trình vệ sinh cuvet phản ứng khi cuvet có chứa nước,
trước khi bắt đầu mọi xét nghiệm mới. Tín hiệu đã tính toán sẽ chuyển sang
nồng độ xét nghiệm bằng cách ánh xạ với đường cong hiệu chuẩn.
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• Mẫu trắng: nước tinh khiết trong cuvet
• R1: thêm vào ống hút thuốc thử 1
• S: thêm vào mẫu
• R2: thêm vào ống hút thuốc thử 2
• A1: thời điểm hấp thụ đầu tiên (mẫu trắng)
• A2: thời điểm hấp thụ thứ hai (điểm cuối)
Giới thiệu về tính toán xét nghiệm 2 điểm CH
Xét nghiệm 2 điểm đo mức hấp thụ khi phản ứng tiếp tục. Các xét nghiệm
phản ứng động học bậc một sử dụng định dạng xét nghiệm 2 điểm. Số đo
hấp thụ ở 2 thời điểm tính toán tốc độ hấp thụ so với thời gian. Định dạng
xét nghiệm 2 điểm sử dụng một quá trình hiệu chỉnh mẫu trắng bằng cách
đo mức hấp thụ trước khi phân phối ống hút thuốc thử 2. Một hệ số hiệu
chỉnh thể tích sẽ được áp dụng cho mức hấp thụ mẫu trắng để bù cho thể
tích phản ứng chênh lệch trước và sau khi thêm thuốc thử. Tín hiệu đã tính
toán sẽ chuyển sang nồng độ xét nghiệm bằng cách ánh xạ với đường cong
hiệu chuẩn.
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• Mẫu trắng: nước tinh khiết trong cuvet
• R1: thêm vào ống hút thuốc thử 1
• S: thêm vào mẫu
• R2: thêm vào ống hút thuốc thử 2
• A1: thời điểm hấp thụ đầu tiên
• A2: thời điểm hấp thụ thứ hai
Giới thiệu về tính toán xét nghiệm tốc độ phản ứng CH
Xét nghiệm tốc độ đo mức hấp thụ khi phản ứng tiếp tục. Phản ứng động
học tuyến tính bậc không tính toán tỷ lệ hấp thụ so với thời gian bằng cách
sử dụng hàm fit hồi quy tuyến tính bình phương nhỏ nhất. Định dạng xét
nghiệm tốc độ có thể sử dụng một quá trình hiệu chỉnh mẫu trắng bằng cách
đo sự thay đổi về mức hấp thụ so với thời gian trước khi phân phối ống hút
thuốc thử 2. Một hệ số hiệu chỉnh thể tích sẽ được áp dụng cho mẫu trắng
để bù cho thể tích phản ứng chênh lệch trước và sau khi thêm thuốc thử.
Tín hiệu đã tính toán sẽ chuyển sang nồng độ xét nghiệm bằng cách ánh xạ
với đường cong hiệu chuẩn.
Một số xét nghiệm tốc độ tiến hành kiểm tra để xác nhận rằng phần tuyến
tính của tỷ lệ phản ứng được sử dụng trong khi tính toán tín hiệu. Khoảng
thời gian đo mặc định được đánh giá về độ phi tuyến tính và khoảng thời
gian đo này được cắt bớt để chỉ lấy phần tuyến tính của tỷ lệ phản ứng.
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• Mẫu trắng: nước tinh khiết trong cuvet
• R1: thêm vào ống hút thuốc thử 1
• S: thêm vào mẫu
• R2: thêm vào ống hút thuốc thử 2
• A1: thời điểm hấp thụ ban đầu
• A2: thời điểm hấp thụ cuối cùng
Một số xét nghiệm tốc độ tiến hành kiểm tra để xác nhận rằng phần tuyến
tính của tỷ lệ phản ứng nằm trong phép tính tín hiệu. Máy phân tích đánh
giá khoảng thời gian đo mặc định về độ phi tuyến tính và cắt bớt khoảng
thời gian đo này để chỉ lấy phần tuyến tính của tỷ lệ phản ứng.
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Giới thiệu về công nghệ IM Analyzer
Hóa phát quang là phản ứng hóa học phát ra năng lượng ở dạng ánh
sáng.1–5 Khi kết hợp với công nghệ xét nghiệm miễn dịch, ánh sáng mà phản
ứng này tạo ra cho biết lượng chất phân tích trong một mẫu.
IM Analyzer áp dụng các nguyên lý liên kết đối với xét nghiệm miễn dịch của
kháng thể bằng các dạng sau:
• Sandwich
• Cạnh tranh
• Bắt giữ kháng thể
Xét nghiệm miễn dịch sử dụng acridinium ester (AE) làm nhãn hóa phát
quang.6
Tài liệu tham khảo về công nghệ xét nghiệm miễn dịch
1. Whitehead TP, Kricka LJ, Carter JN, Thorpe G. Analytical luminescence:
its potential in the clinical laboratory. Clin Chem. 1979;25(9):1531–
1546.
2. Woodhead JS, Campbell AK, McCapra F, Beheshti I, Weeks I. Acridinium
esters as high-specific-activity labels in immunoassays. Clin Chem.
1983;29(8):1474–1479.
3. Weeks I, Woodhead JS. Chemiluminescence immunoassays. J. Clin
Immunoassay. 1984;7(1):82–89.
4. Patel A, Morton MS, Woodhead JS, Ryall MET, McCapra F, Campbell AK.
A new chemiluminescent label for use in immunoassay. Biochem Soc
Trans. 1982;10:224–225.
5. Tietz NW. Fundamentals of clinical chemistry, 3rd ed. Philadelphia, PA:
W.B. Saunders Company; 1987:1010.
6. Kricka LJ. Chemiluminescence immunoassay. The immunoassay
handbook. 1st ed. New York, NY: Stockton Press; 1994:341–343.
Giới thiệu về nguyên lý liên kết kháng thể
Kháng thể là các protein mà hệ thống miễn dịch sản sinh tương ứng với một
kháng nguyên. Kháng thể có thể liên kết với các kháng nguyên cụ thể. Trong
xét nghiệm miễn dịch, kháng nguyên là chất phân tích được đo bởi hệ thống.
Liên kết kháng thể
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1

Kháng nguyên

2

Địa điểm liên kết

3

Kháng thể

Để đo kháng nguyên, xét nghiệm trên IM sử dụng các kháng thể được liên
kết cộng hóa trị với AE mà không làm thay đổi khả năng liên kết với một
kháng nguyên của kháng thể.
Giới thiệu về các hạt thuận từ và phân tách từ của xét nghiệm trên IM
Hạt thuận từ (PMP) là các tinh thể ôxit sắt.1 Các PMP được phủ kháng thể
hoặc kháng nguyên sẽ tạo thành Pha rắn của thuốc thử chính cho xét
nghiệm trên IM.1
Trong quá trình ủ, các PMP được bọc trong cuvet liên kết với kháng nguyên
hoặc kháng thể mục tiêu. Hệ thống để cuvet tiếp xúc với trường từ tính và
hút các PMP được liên kết kháng nguyên hoặc kháng thể về phía nam châm.
Trong khi nam châm giữ các PMP ở vị trí, hệ thống sẽ loại bỏ mẫu và thuốc
thử không liên kết.
Các PMP tự do

1

PMP

2

Kháng thể

Tài liệu tham khảo về công nghệ xét nghiệm miễn dịch
1. Dudley R. The Immunoassay handbook, 1st ed. New York: Stockton
Press, 1994; 161–164.
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Giới thiệu về dạng xét nghiệm phức hợp sandwich trên IM
IM Analyzer bổ sung các mục sau vào mẫu:
• Thuốc thử Lite, chứa kháng thể được gắn nhãn AE
• Pha rắn, chứa PMP được gắn nhãn kháng thể
Hệ thống bổ sung Thuốc thử Lite, chứa kháng thể được gắn nhãn AE, vào
mẫu. Kháng thể được gắn nhãn AE liên kết cụ thể với kháng nguyên đặc hiệu
với chất phân tích trong mẫu.
Dạng xét nghiệm phức hợp sandwich

1

Acridinium ester (AE)

2

Kháng thể

3

Kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích trong mẫu

4

Các kháng nguyên khác

Hệ thống bổ sung Pha rắn chứa các hạt thuận từ (PMP) được phủ kháng thể
đặc hiệu với kháng nguyên trong mẫu.
Hệ thống ủ cuvet ở 37°C (98,6 °F). Các PMP liên kết với các kháng nguyên
liên kết với kháng thể được gắn nhãn AE.

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

121

5 Các tính năng chính và nguyên lý

Dạng xét nghiệm phức hợp sandwich với Pha rắn

1

Phức hợp PMP-Kháng thể-Kháng nguyên-Kháng thể-AE

IM Analyzer để cuvet tiếp xúc với trường từ tính và hút các PMP được liên kết
kháng nguyên hoặc kháng thể về phía nam châm. Trong khi nam châm giữ
các PMP ở vị trí, hệ thống sẽ loại bỏ mẫu và thuốc thử không liên kết. Phức
hợp sandwich được tạo thành từ PMP-Kháng thể-Kháng nguyên-Kháng thểAE ở nguyên trong cuvet.
Xét nghiệm dạng sandwich trong cuvet

1

Nam châm

2

Phức hợp PMP-Kháng thể-Kháng nguyên-Kháng thể-AE

3

Cuvet

Hệ thống bổ sung axit và bazơ để kích hoạt phản ứng hóa phát quang và đo
ánh sáng phát ra bằng đơn vị ánh sáng tương đối (RLU). Hệ thống định lượng
ánh sáng mà quá trình ôxy hóa AE tạo ra và tính toán nồng độ kháng nguyên.
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Ở dạng phức hợp sandwich, nồng độ kháng nguyên đặc hiệu với chất phân
tích trong mẫu tỷ lệ thuận với lượng ánh sáng phát ra bằng RLU. Nếu càng
có nhiều phân tử kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích trong mẫu thì
càng có nhiều AE và lượng ánh sáng phát ra lớn hơn.
Phân tích kết quả dạng xét nghiệm phức hợp sandwich

1

Lượng ánh sáng phát ra (RLU)

2

Nồng độ chất phân tích

Giới thiệu về dạng xét nghiệm cạnh tranh trên IM
Dạng cạnh tranh bao gồm:
• Kháng nguyên được gắn nhãn AE trong Thuốc thử Lite
• Kháng thể được gắn nhãn AE trong Thuốc thử Lite
Giới thiệu về kháng nguyên được gắn nhãn AE cho xét nghiệm trên IM
IM Analyzer bổ sung các mục sau vào mẫu:
• Thuốc thử Lite, chứa kháng nguyên được gắn nhãn AE
• Pha rắn, chứa PMP được gắn nhãn kháng thể
Máy phân tích ủ cuvet ở 37 °C (98,6 °F). Kháng nguyên được gắn nhãn AE
cạnh tranh với kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích trong mẫu để giành
các vị trí gắn kết có giới hạn trên PMP được liên kết kháng thể.
Nếu càng có nhiều kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích trong mẫu thì
càng có ít kháng nguyên được gắn nhãn AE liên kết với kháng thể. Ngoài ra,
nếu càng có ít kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích trong mẫu thì càng
có nhiều kháng nguyên được gắn nhãn AE liên kết với kháng thể.
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Kháng nguyên được gắn nhãn AE

1

Kháng thể

2

PMP

3

Kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích trong mẫu

4

Kháng nguyên được gắn nhãn AE

IM Analyzer để cuvet tiếp xúc với trường từ tính và hút các PMP được liên kết
kháng nguyên-kháng thể có gắn nhãn AE về phía nam châm. Trong khi nam
châm giữ các PMP ở vị trí, hệ thống sẽ loại bỏ mẫu và thuốc thử không liên
kết. Kháng nguyên đặc hiệu với PMP-kháng thể-chất gắn kết từ phức hợp
kháng nguyên được gắn nhãn AE-mẫu và kháng nguyên đặc hiệu với PMPkháng thể-chất gắn kết từ phức hợp mẫu ở nguyên trong cuvet.
Kháng nguyên được gắn nhãn AE trong cuvet

1

Phức hợp PMP-Kháng thể-Kháng nguyên

2

Phức hợp PMP-Kháng thể-Kháng nguyên-AE

IM Analyzer bổ sung IM Acid và IM Base để kích hoạt phản ứng hóa phát
quang và đo lượng ánh sáng phát ra theo RLU. Hệ thống định lượng ánh
sáng mà quá trình ôxy hóa AE tạo ra và tính toán nồng độ chất phân tích.
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Nếu mẫu có nồng độ kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích thấp, kháng
nguyên được gắn nhãn AE sẽ liên kết với nhiều nơi hơn trên PMP được gắn
nhãn kháng thể. Điều này khiến cho chỉ số RLU tăng lên.
Nếu mẫu có nồng độ kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích cao, kháng
nguyên được gắn nhãn AE sẽ liên kết với ít nơi hơn trên PMP được gắn nhãn
kháng thể. Điều này khiến cho chỉ số RLU giảm đi.
Ở xét nghiệm cạnh tranh có kháng nguyên được gắn nhãn AE, nồng độ
kháng nguyên trong mẫu tỷ lệ nghịch với lượng ánh sáng phát ra bằng RLU.
Phân tích kết quả dạng được gắn nhãn AE

1

Lượng ánh sáng phát ra (RLU)

2

Nồng độ chất phân tích

Giới thiệu về kháng thể được gắn nhãn AE cho xét nghiệm trên IM
IM Analyzer bổ sung các mục sau vào mẫu:
• Thuốc thử Lite, chứa kháng thể được gắn nhãn AE
• Pha rắn, chứa PMP được gắn nhãn kháng nguyên
Hệ thống ủ cuvet ở 37 °C (98,6 °F). Các PMP được liên kết kháng nguyên
cạnh tranh với kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích trong mẫu để giành
các vị trí gắn kết có giới hạn trên kháng thể được gắn nhãn AE.
Nếu càng có nhiều kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích thì càng có ít
kháng nguyên được gắn nhãn PMP liên kết với kháng thể được gắn nhãn AE.
Ngoài ra, nếu càng có ít kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích trong mẫu
thì càng có nhiều kháng nguyên được gắn nhãn PMP liên kết với kháng thể
được gắn nhãn AE.
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Kháng thể được gắn nhãn AE

1

Kháng thể được gắn nhãn AE

2

Kháng nguyên được gắn nhãn PMP

3

Kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích trong mẫu

IM Analyzer để cuvet tiếp xúc với từ trường và hút các phức hợp PMP được
liên kết kháng nguyên-kháng thể có gắn nhãn AE về phía nam châm. Trong
khi nam châm giữ các PMP ở vị trí, hệ thống sẽ loại bỏ mẫu và thuốc thử
không liên kết. Kháng nguyên dành riêng cho PMP-chất gắn kết từ phức hợp
kháng thể được gắn nhãn AE-mẫu ở nguyên trong cuvet.
Phức hợp PMP-kháng nguyên-kháng thể-AE trong cuvet

1

Phức hợp PMP-Kháng nguyên-Kháng thể-AE

Hệ thống bổ sung IM Acid và IM Base để kích hoạt phản ứng hóa phát quang
và đo lượng ánh sáng phát ra bằng RLU. Hệ thống định lượng ánh sáng mà
quá trình ôxy hóa AE tạo ra và tính toán nồng độ chất gắn kết.
Nếu mẫu có nồng độ kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích thấp, kháng
nguyên được gắn nhãn PMP sẽ liên kết với nhiều nơi hơn trên kháng thể
được gắn nhãn AE. Điều này khiến cho chỉ số RLU tăng lên.
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Nếu mẫu có nồng độ kháng nguyên đặc hiệu với chất phân tích cao, kháng
nguyên được gắn nhãn PMP sẽ liên kết với ít nơi hơn trên kháng thể được
gắn nhãn AE. Điều này khiến cho chỉ số RLU giảm đi.
Ở xét nghiệm cạnh tranh có kháng thể được gắn nhãn AE, nồng độ chất gắn
kết trong mẫu tỷ lệ nghịch với lượng ánh sáng phát ra bằng RLU.
Phân tích kết quả dạng được gắn nhãn AE

1

Lượng ánh sáng phát ra (RLU)

2

Nồng độ chất phân tích

Giới thiệu về dạng xét nghiệm thu thập kháng thể trên IM
Xét nghiệm thu thập kháng thể phát hiện kháng thể IgG hoặc kháng thể IgM
cụ thể trong mẫu bệnh phẩm. Thuốc thử xét nghiệm trên IM chứa kháng thể
bổ sung có thể liên kết với kháng thể trong mẫu.
IM Analyzer bổ sung các mục sau vào mẫu:
• Thuốc thử Lite, chứa kháng nguyên được gắn nhãn AE
• Pha rắn, chứa các PMP được gắn nhãn kháng thể IgM hoặc kháng thể
kháng IgG người
Dạng thu thập kháng thể yêu cầu 2 chu kỳ ủ và rửa. Chu kỳ ủ và rửa đầu tiên
loại bỏ các chất cản trở dư thừa trong mẫu. Chu kỳ ủ và rửa thứ hai chuẩn
bị phức hợp kháng nguyên được gắn nhãn AE và kháng thể.
Ví dụ sau là xét nghiệm thu thập kháng thể giúp phát hiện kháng thể IgM
người trong bệnh phẩm:
Hệ thống bổ sung Pha rắn, chứa các PMP được liên kết kháng thể kháng IgM
người, vào mẫu.
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Dạng xét nghiệm thu thập kháng thể

1

Kháng thể kháng IgM người được liên kết với PMP

2

Kháng thể IgM ở người trong mẫu

Hệ thống để cuvet tiếp xúc với trường từ tính hút PMP về phía nam châm.
Trong khi nam châm giữ PMP ở vị trí, hệ thống sẽ loại bỏ mẫu và thuốc thử
không liên kết với PMP. Cuvet giờ sẽ chứa PMP-Kháng thể kháng lgM-IgM từ
phức hợp mẫu.
Dạng xét nghiệm thu thập kháng thể trong cuvet

1

Phức hợp PMP-Kháng thể kháng lgM-IgM

Hệ thống bổ sung Thuốc thử Lite (chứa kháng nguyên được gắn nhãn AE)
vào cuvet và ủ ở 37 °C (98,6 °F).
Kháng nguyên được gắn nhãn AE liên kết với kháng thể IgM mẫu trong mẫu.
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Dạng xét nghiệm thu thập kháng thể trong cuvet

1

Kháng nguyên được gắn nhãn AE

IM Analyzer để cuvet tiếp xúc với trường từ tính và hút các PMP được liên kết
kháng nguyên hoặc kháng thể về phía nam châm. Trong khi nam châm giữ
các PMP ở vị trí, hệ thống sẽ loại bỏ mẫu và thuốc thử không liên kết. Phức
hợp thu thập kháng thể được tạo thành từ kháng thể IgM dành riêng cho
chất gắn kết-kháng thể PMP-Kháng-lgM từ kháng nguyên được gắn nhãn AE
mẫu ở nguyên trong cuvet.
Dạng xét nghiệm thu thập kháng thể trong cuvet

1

Phức hợp kháng nguyên được gắn nhãn PMP-Kháng thể kháng lgMIgM-AE

Hệ thống bổ sung IM Acid và IM Base để kích hoạt phản ứng hóa phát quang.
Hệ thống đo lượng ánh sáng phát ra bằng RLU. Hệ thống định lượng ánh
sáng mà quá trình ôxy hóa AE tạo ra và tính toán nồng độ chất phân tích.
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Trong ví dụ xét nghiệm thu thập kháng thể này, nồng độ mẫu tỷ lệ thuận với
lượng ánh sáng phát ra. Nếu càng có nhiều kháng thể IgM trong mẫu thì
càng có nhiều AE và do đó, lượng ánh sáng phát ra lớn hơn.
Phân tích kết quả dạng xét nghiệm thu thập kháng thể

1

Lượng ánh sáng phát ra (RLU)

2

Nồng độ chất phân tích

Giới thiệu về công thức tính toán kết quả xét nghiệm trên IM
Thông tin nhận dạng xét nghiệm xác định loại công thức mà IM Analyzer sử
dụng để tính toán kết quả xét nghiệm trên IM.
Máy phân tích sử dụng các công thức tính toán kết quả sau:
• Hàm logic 4 tham số (PL 4)
• Hàm logic 4 tham số có trọng số (PLW 4)
• Hàm logic 5 tham số (PL 5)
• Hàm logic 5 tham số có trọng số (PLW 5)
• Hàm spline
• Một điểm
• Nhiều thành phần
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Tổng quan về phần mềm
Hệ thống sử dụng 4 vùng của màn hình để truy cập các chức năng và thông
tin hệ thống.

1

Thanh lệnh

2

Mô đun cảnh báo

3

Không gian làm việc

4

Thanh trạng thái

Thanh lệnh cho phép người vận hành thực hiện và quản lý các hoạt động
trong phòng xét nghiệm.
Mô đun cảnh báo hiển thị tóm tắt về các cảnh báo mô đun và hệ thống đang
hoạt động.
Vùng Không gian làm việc gồm các nút tác vụ và hiển thị thông tin mẫu cũng
như thông tin hệ thống.
Thanh trạng thái báo cáo những thông tin hệ thống hiện tại và có các biểu
tượng có thể chọn để truy cập nhanh vào các chức năng của hệ thống.
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Giới thiệu về thanh Lệnh
Thanh lệnh giúp truy cập vào các chức năng và thông tin hệ thống để thực
hiện và quản lý các hoạt động trong phòng xét nghiệm.
Từng thẻ và thẻ con trên thanh Lệnh sẽ được gắn một cảnh báo màu vàng
hoặc đỏ cho đến khi cảnh báo đó được giải quyết. Người vận hành có thể
xác định khu vực nào gây ra cảnh báo đó bằng cách mở thẻ phù hợp và tìm
dòng màu bên dưới thẻ con. Người vận hành có thể chọn thu gọn các cảnh
báo cụ thể trên Alert Module (Mô đun cảnh báo), Thanh lệnh, System
Overview (Tổng quan về hệ thống) và Module Details (Chi tiết mô đun). Thẻ
thanh Lệnh có liên quan không hiển thị màu đỏ hoặc vàng đối với các cảnh
báo bị thu gọn.
Biểu tượng thanh Lệnh

Lưu ý

System (Hệ thống)

Hiển thị trạng thái hệ thống và mô-đun, quyền
truy cập vào nhật ký và các tính năng chẩn
đoán.
Theo dõi và quản lý mẫu của bệnh nhân, mẫu
hiệu chuẩn và kiểm chuẩn.

Samples (Mẫu)
Hiển thị và quản lý thuốc thử cũng như vật tư
của hệ thống.
Inventory (Bản kiểm kê)

Calibration (Hiệu chuẩn)

QC

Tạo và chỉnh sửa các thông tin xác định chất
hiệu chuẩn và lệnh, chấp nhận và từ chối các
mục hiệu chuẩn đang chờ xử lý, hiển thị chi
tiết hiệu chuẩn và trạng thái cho lô thuốc thử.
Tạo yêu cầu kiểm chuẩn, xác định các quy tắc
theo dõi các xét nghiệm kiểm chuẩn, hiển thị
kết quả kiểm chuẩn và truy cập vào kiểm
chuẩn cũng như các thông tin xác định hồ sơ
QC.
Tạo, hiển thị và chỉnh sửa yêu cầu bệnh nhân
và lô.

Patient Orders (Lệnh bệnh
nhân)
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Biểu tượng thanh Lệnh

Worklist (Danh sách công
việc)

Maintenance (Bảo trì)

Lưu ý
Hiển thị và chấp nhận kết quả xét nghiệm,
thực hiện các tác vụ bổ sung liên quan đến kết
quả.
Lên lịch trình và tạo các quy trình bảo trì, theo
dõi các quy trình được thực hiện tự động, đồng
thời hiển thị nhật ký bảo trì của các hoạt động
và cảnh báo.
Hiển thị thông tin nhận dạng xét nghiệm và
cấu hình các hoạt động cơ bản của hệ thống.

Setup (Cài đặt)

Giới thiệu về màn hình System (Hệ thống) Status (Tình trạng)
Màn hình System (Hệ thống) Status (Tình trạng) cung cấp cái nhìn tổng quan
về hệ thống, từng mô đun và các thông tin sau:
• Ký hiệu tương tác của từng mô đun trong hệ thống, tên mô đun và trạng
thái của mô đun:
–

biểu thị màn hình System (Hệ thống).

–

biểu thị màn hình CH Analyzer.

–

biểu thị màn hình IM Analyzer.

–

biểu thị màn hình SH.

–
–

–
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• Tất cả cảnh báo của hệ thống.
• ô kiểm Include the Module in System Alerts (Bao gồm Mô-đun trong các
Báo động Hệ thống). Khi mục này được chọn, màn hình sẽ hiển thị các
cảnh báo của mô đun trên System Overview (Tổng quan về hệ thống) và
Module Details (Chi tiết mô đun). Người vận hành có thể bỏ chọn ô kiểm
để chỉ hiển thị các cảnh báo của mô đun trên màn hình Module Details
(Chi tiết mô đun) cụ thể.
Giới thiệu về Alert Module
Alert Module (Mô đun cảnh báo) hiển thị tất cả các cảnh báo hiện hoạt của
mô đun và hệ thống. Người vận hành truy cập Alert Module (Mô đun cảnh
báo) bằng thẻ màu bên trên thanh Lệnh. Người vận hành có thể lọc cảnh
báo bằng cách chọn Module (Mô-đun) hoặc Category (Loại) từ Alert Module
(Mô đun cảnh báo).
Màu của thẻ Alert Module (Mô đun cảnh báo) biểu thị trạng thái cảnh báo
của hệ thống:

1
2
3
4

Một hoặc nhiều cảnh báo lỗi chưa được xác nhận của hệ thống.
Lỗi đã xác nhận. Tình trạng gây lỗi vẫn tồn tại.
Một hoặc nhiều thông báo cảnh báo chưa được xác nhận của hệ
thống.
Cảnh báo đã xác nhận. Tình trạng gây ra cảnh báo vẫn tồn tại.

Từng thẻ và thẻ con trên thanh Lệnh sẽ được gắn một cảnh báo màu vàng
hoặc đỏ cho đến khi cảnh báo đó được giải quyết. Người vận hành có thể
xác định khu vực nào gây ra cảnh báo đó bằng cách mở thẻ phù hợp và tìm
dòng màu bên dưới thẻ con.
Người vận hành có thể thu gọn các cảnh báo cụ thể trên các màn hình Alert
Module (Mô đun cảnh báo), System Overview (Tổng quan về hệ thống) và
Module Details (Chi tiết mô đun).
LƯU Ý: Phản hồi của hệ thống đối với các điều kiện gây ra cảnh báo đã xóa
bỏ vẫn giữ nguyên và người vận hành phải tiếp tục giải quyết điều kiện gây
ra cảnh báo. Nếu cảnh báo bị thu gọn và hệ thống không xử lý các xét nghiệm
mới nữa, thì hệ thống sẽ không cho phép bắt đầu xét nghiệm mới cho đến
khi người vận hành giải quyết điều kiện gây ra cảnh báo, ngay cả khi cảnh
báo bị thu gọn và không hiển thị. Cột đèn không biểu thị cảnh báo bị xóa
bỏ. Người vận hành phải có đặc quyền bảo mật thích hợp để thu gọn cảnh
báo.
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Xem cảnh báo của hệ thống
1. Bên trên thanh Lệnh, chọn thẻ màu Alert Module (Mô đun cảnh báo).
2. Để lọc danh sách cảnh báo, chọn Module (Mô-đun) hoặc Category
(Loại).
3. Để xem cảnh báo của hệ thống từ System Overview (Tổng quan về hệ
thống), hãy chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng) từ thanh
Lệnh.
4. Chọn

.

5. Để bao gồm các cảnh báo của mô đun trên System Overview (Tổng quan
về hệ thống), hãy chọn ô kiểm Include the Module in System Alerts (Bao
gồm Mô-đun trong các Báo động Hệ thống).
LƯU Ý: Các cảnh báo bị thu gọn sẽ không xuất hiện trên System
Overview (Tổng quan về hệ thống) hay Module Details (Chi tiết mô đun).
Phản hồi cảnh báo của hệ thống
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Đảm bảo rằng System (Hệ thống) Status (Tình trạng) hiển thị
(Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) trên màn hình Status (Tình
trạng) ).
3. Để xác nhận tất cả các cảnh báo, hãy chọn Acknowledge System Alerts
(Xác nhận cảnh báo hệ thống).
4. Để truy cập thông tin khắc phục sự cố cho một cảnh báo cụ thể:
a.

Chọn cảnh báo.

b. Chọn

.

Xem Module (Mô-đun) Status (Tình trạng)
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Chọn mô đun.
Giới thiệu về kết nối
Thông báo kết nối trên trạng thái mô đun cho biết mô đun có được kết nối
với PCC hay không.
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Thay đổi Module (Mô-đun) trên màn hình Status (Tình trạng)
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Chọn ký hiệu mô đun thích hợp
Thay đổi Module (Mô-đun) Status (Tình trạng)
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Chọn mô đun thích hợp.
3. Thay đổi trạng thái mô đun bằng cách chọn:
–

để tắt mô đun

–

để dừng xử lý

–

để tạm dừng xử lý mẫu

–

để tiếp tục xử lý mẫu

Giới thiệu về trạng thái Atellica Magline Transport
Trạng thái Atellica Magline Transport cung cấp các thông tin và điều khiển
sau:
• Tên và loại mô đun
• Trạng thái chuyển đổi hoặc hoạt động
• Trạng thái kết nối
• Ngày và giờ kết nối lần cuối với PCC, nếu không được kết nối với PCC
• Điều khiển mô đun
• Khoảng thời gian cho đến khi hoàn thành chuyển đổi trạng thái
• Capabilities và trạng thái của các thành phần sau:
– Carriers
– Atellica Magline Transport
• Sơ đồ Atellica Magline Transport
• Cảnh báo dành riêng cho Atellica Magline Transport có loại và thời gian
cho mỗi cảnh báo
Giới thiệu về trạng thái SH
Trạng thái SH cung cấp các thông tin và chức năng điều khiển sau:
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• Tên và loại mô đun
• Trạng thái chuyển đổi hoặc hoạt động
• Trạng thái kết nối
• Ngày và giờ kết nối lần cuối với PCC, nếu không được kết nối với PCC
• Điều khiển mô đun
• Khoảng thời gian cho đến khi hoàn thành chuyển đổi trạng thái
• Các nút điều khiển cho phép người vận hành thực hiện các chức năng sau:
– Xác nhận thành phần Confirm Cal-QC Storage Contents (Xác nhận thành
phần lưu trữ Hc-QC)
– Mở khóa và khóa Unlock Front Cover (Mở khóa nắp phía trước)
– Mở khóa và khóa Unlock Back Cover (Mở khóa nắp phía sau)
• Capabilities (Khả năng) và trạng thái của các thành phần sau:
– Robot (Rô-bốt)
– TCS
– Cal-QC Storage (Lưu trữ Hc-QC)
– Cal-QC Storage Temperature (Nhiệt độ lưu trữ Hc-QC)
– Front Cover
– Back Cover
– Ngăn đựng
• Cảnh báo dành riêng cho SH có loại và thời gian cho mỗi cảnh báo
Giới thiệu về trạng thái SHC
Trạng thái SHC cung cấp các thông tin và chức năng điều khiển sau:
• Tên và loại mô đun
• Trạng thái chuyển đổi hoặc hoạt động
• Trạng thái kết nối
• Điều khiển mô đun
• Nếu không được kết nối với PCC, thì sử dụng ngày và giờ kết nối lần cuối
với PCC
• Khoảng thời gian cho đến khi hoàn thành chuyển đổi trạng thái
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• Các nút điều khiển cho phép người vận hành thực hiện các chức năng sau:
– Diagnostics (Chẩn đoán)
– Mở khóa và khóa Unlock Front Cover (Mở khóa nắp phía trước)
• Capabilities (Khả năng) và trạng thái của các thành phần sau:
– Robot 1
– Robot 2
– TCS
– LAS
– Front Cover
• Cảnh báo dành riêng cho SHC có loại và thời gian cho mỗi cảnh báo
• Thông tin về kết nối LAS
Giới thiệu về trạng thái Decapper
Trạng thái Decapper cung cấp các thông tin và chức năng điều khiển sau:
• Tên và loại mô đun
• Trạng thái chuyển đổi hoặc hoạt động
• Trạng thái kết nối
• Ngày và giờ kết nối lần cuối với PCC, nếu không được kết nối với PCC
• Điều khiển mô đun
• Khoảng thời gian cho đến khi hoàn thành chuyển đổi trạng thái
• Capabilities (Khả năng) và trạng thái của các thành phần sau:
– Cap Waste Bin (Thùng đựng thải dạng nắp)
– Cover (Nắp)
– Assembly (Tổ hợp)
• Cảnh báo dành riêng cho Decapper có loại và thời gian cho mỗi cảnh báo
Giới thiệu về CH Analyzer Status (Tình trạng)
CH Status (Tình trạng) hiển thị:
• Tên và loại máy phân tích
• Trạng thái chuyển đổi hoặc hoạt động
• Ngày và giờ cập nhật trạng thái máy phân tích lần cuối
• Khoảng thời gian cho đến khi hoàn thành chuyển đổi trạng thái
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• Trạng thái kết nối
• Ngày và giờ kết nối lần cuối với PCC, nếu không được kết nối với PCC
• Các nút điều khiển trên máy phân tích
• Trạng thái của Capabilities (Dung lượng) nghiêm trọng trên System (Hệ
thống) và cảnh báo liên quan
• Các nút điều khiển cho phép người vận hành khóa và mở khóa các nắp sau:
– Lock Front Cover (Khóa nắp phía trước)
– Lock Back Cover (Khóa nắp phía sau)
• Alerts (Báo lỗi) Chung của máy phân tích có Category (Loại) và Time (Thời
gian) cho mỗi cảnh báo
• Hộp kiểm Patient Sample Processing (Đang xử lý mẫu bệnh nhân) cho biết
mô đun có đang xử lý bệnh phẩm hay không.
Giới thiệu về trạng thái IM Analyzer
IM Status (Tình trạng) hiển thị:
• Tên và loại máy phân tích
• Trạng thái chuyển đổi hoặc hoạt động
• Ngày và giờ cập nhật trạng thái máy phân tích lần cuối
• Khoảng thời gian cho đến khi hoàn thành chuyển đổi trạng thái
• Trạng thái kết nối
• Nếu không được kết nối với PCC, ngày và giờ kết nối lần cuối với PCC
• Các nút điều khiển trên máy phân tích
• Trạng thái của Capabilities (Dung lượng) nghiêm trọng trên System (Hệ
thống) và cảnh báo liên quan
• Các nút điều khiển cho phép người vận hành khóa và mở khóa các nắp sau:
– Lock Front Cover (Khóa nắp phía trước)
– Lock Back Cover (Khóa nắp phía sau)
• Alert (Cảnh báo) Chung của máy phân tích có Category (Loại) và Time
(Thời gian) cho mỗi cảnh báo
• Hộp kiểm Patient Sample Processing (Đang xử lý mẫu bệnh nhân) cho biết
mô đun có đang xử lý bệnh phẩm hay không.

Giới thiệu về tập tin nhật ký
Người vận hành có thể truy cập các tập tin nhật ký sau:
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• Operator Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành)
• System Message Log (Nhật ký thông báo hệ thống)
• LIS Logs (Nhật ký LIS)
• LAS Logs (Nhật ký LAS)
• Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra)
Giới thiệu về Operator Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành)
Operator Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành) hiển thị tất cả sự cố
hệ thống khi sự cố xảy ra. Theo mặc định, nhật ký liệt kê các sự cố mới nhất
theo trình tự thời gian đảo ngược.
Các tính năng sau có sẵn trên Operator Event Log (Nhật ký sự kiện người vận
hành):
• Filter... (Bộ lọc...) để tìm các sự cố cụ thể.
• Danh mục Unacknowledged (Chưa xác nhận) và Corrective Action (Hành
động khắc phục) để cung cấp thông tin chi tiết về các sự cố này theo môđun.
• Export... (Xuất...)... để lưu tập tin nhật ký vào bảng tính.
• Acknowledge All (Xác nhận tất cả) để giải quyết mọi sự cố không có hành
động khắc phục.
• Comments (Nhận xét) để thêm thông tin vào một sự cố cụ thể.
• Event Help (Trợ giúp sự kiện) để cung cấp thông tin chi tiết về sự cố
(Trang 623 Giới thiệu về Event Help (Trợ giúp sự kiện)).
• Completed (Đã hoàn thành) để đóng sự cố khi hành động khắc phục hoàn
tất.
• System Details (Chi tiết hệ thống) để xem Configuration Change Log (Nhật
ký thay đổi cấu hình).
Operator Event Log (Nhật Ghi chú
ký sự kiện người vận
hành)
Severity (Mức độ nghiêm
trọng)

Mức độ nghiêm trọng của sự cố.
biểu thị lỗi.
biểu thị sự cố cảnh báo.
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Operator Event Log (Nhật Ghi chú
ký sự kiện người vận
hành)
Các sự cố chỉ nhằm cung cấp thông tin sẽ
không hiển thị chỉ báo mức độ nghiêm trọng.
Module (Mô-đun)

Tên hoặc số seri của mô đun gặp sự cố.

Code (Mã)

Số duy nhất mà hệ thống chỉ định cho sự cố.

Event (Sự kiện)

Mô tả sự cố.

Date (Ngày)

Ngày và giờ xảy ra sự cố.

Xem Operator Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành)
1. Chọn Troubleshooting (Khắc phục sự cố) > Operator Event Log (Nhật
ký sự kiện người vận hành).
2. Lọc sự kiện theo thời gian, mô đun, loại hoặc tất cả.
3. Chọn sự cố.
LƯU Ý: Thông tin chi tiết của sự cố đã chọn được hiển thị ở cuối không
gian làm việc.
4. Xem lại sự cố, nguyên nhân khả dĩ, hoạt động khắc phục với các quy
trình và thực hiện nếu phù hợp.
5. Khắc phục hoặc xác nhận sự cố, khi phù hợp.
Xem lại sự cố của người vận hành
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Logs (Nhật ký) > Operator
Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành).
2. Chọn sự cố.
LƯU Ý: Thông tin chi tiết của sự cố đã chọn được hiển thị ở cuối không
gian làm việc.
3. Chọn Event Help.
4. Xem lại sự cố, nguyên nhân có thể, hoạt động khắc phục và quy trình
của hoạt động khắc phục, đồng thời thực hiện quy trình của hoạt động
khắc phục khi phù hợp.
5. Khắc phục hoặc xác nhận sự cố, khi phù hợp.
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Giới thiệu về System Message Log (Nhật ký thông báo hệ thống)
System Message Log (Nhật ký thông báo hệ thống) thu thập thông tin về tất
cả sự kiện của hệ thống. Người vận hành có thể lọc và xuất System Message
Log (Nhật ký thông báo hệ thống) cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật để khắc phục
sự cố lỗi hệ thống.
Giới thiệu về LIS Logs (Nhật ký LIS)
Tab LIS Logs (Nhật ký LIS) hiển thị thông tin về trạng thái kết nối giữa hệ
thống và LIS cũng như LIS Configuration Settings (Cài đặt cấu hình LIS).
Người vận hành có thể bật và cấu hình các cài đặt Capture (Thu nạp) từ LIS
Logs (Nhật ký LIS). Người vận hành phải Capture (Thu nạp) ON (BẬT) để thu
thập thông tin cho LIS Logs (Nhật ký LIS).
Xem thông báo trong LIS Logs (Nhật ký LIS)
◆

Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Logs (Nhật ký) > LIS Logs
(Nhật ký LIS).

Giới thiệu về Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 908 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Events - Audit Trail Log (Sự kiện - Nhật
ký lịch sử kiểm tra)).
Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) hiển thị tất cả hành động của người
vận hành có ảnh hưởng đến thông tin sức khỏe của bệnh nhân và sửa đổi
các thông tin nhận dạng xét nghiệm hoặc cấu hình hệ thống cũng như các
hoạt động khác có thể kiểm tra trên hệ thống. Các mục trong nhật ký sắp
xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần theo Date (Ngày). Mỗi mục nhập
bao gồm các thông tin sau:
Tiêu đề cột

Lưu ý

Category (Loại)

Vùng chức năng đi kèm với mục nhập đó.
LƯU Ý: Audit Trail Filter (Bộ lọc lịch sử kiểm tra)
cung cấp danh sách tất cả các vùng chức năng.

Operator ID (ID người
vận hành)

Người vận hành đã thực hiện hành động có thể
kiểm tra.
LƯU Ý: Khi hệ thống thực hiện hành động, chẳng
hạn như xác nhận nội dung của Khu vực lưu trữ
chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn, Operator ID
(ID người vận hành) là System (Hệ thống).
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Tiêu đề cột

Lưu ý

Group (Nhóm)

Nhóm của người vận hành (Trang 895 Giới
thiệu về Groups (Nhóm) trên tab Accounts (Tài
khoản)). Nếu Operator ID (ID người vận hành) là
hệ thống, Group (Nhóm) được để trống.

Date (Ngày)

Date (Ngày) và giờ thực hiện hành động có thể
kiểm tra.

Message (Thông báo)

Chi tiết bổ sung về mục nhập.

Người vận hành có thể sử dụng Filter... (Bộ lọc...) để xem một nhóm nhỏ các
mục nhập. Các ký hiệu
và
cho biết nhật ký có đang hiển thị tất cả các
mục hoặc một nhóm phụ đã lọc hay không:
Trạng thái

Lưu ý
Audit Trail Filter (Bộ lọc lịch sử kiểm
tra) không được chọn. Tất cả các
mục lịch sử hoạt động đều hiển thị
trong nhật ký.
Audit Trail Filter (Bộ lọc lịch sử kiểm
tra) đang hoạt động. Nhật ký chỉ
hiển thị các mục đáp ứng tiêu chí
hiện được chỉ định và hiển thị ở bên
phải của biểu tượng.

Người vận hành cũng có thể sử dụng tính năng Find (Tìm) để xác định các
mục có văn bản cụ thể.
Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) có dung lượng lưu 60.000 mục
nhập. Khi sắp hết dung lượng, hệ thống sẽ đăng một thông báo lên Operator
Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành). Người vận hành có thể giảm
số mục nhập hiện tại bằng cách lưu trữ nhật ký.
Xem Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra)
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 908 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Events - Audit Trail Log (Sự kiện - Nhật
ký lịch sử kiểm tra)).
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Logs (Nhật ký) > Audit
Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra).
2. Để chỉ xem các mục đáp ứng tiêu chí cụ thể, hãy lọc nhật ký.
3. Để tìm kiếm văn bản cụ thể, hãy sử dụng tính năng Find (Tìm).
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4. Để sắp xếp các mục theo thứ tự thời gian đảo ngược, hãy chọn tiêu đề
cột Date (Ngày).
5. Để xem các mục dài hơn 10 dòng, hãy chọn More... (Thêm...) trong
trường Message (Thông báo).
Giới thiệu về cách xuất tập tin nhật ký
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 915 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Export (Xuất)).
Hệ thống mã hóa tất cả thông tin sức khỏe của bệnh nhân khi xuất tập tin
nhật ký. Người vận hành tạo một mật khẩu để bảo vệ tập tin trong khi xuất
và sử dụng chính mật khẩu đó để xem tập tin sau khi xuất xong.

Giới thiệu về Operator Diagnostics (Chẩn đoán của Người vận hành)
Operator Diagnostics (Chẩn đoán của Người vận hành) cho phép người vận
hành thao tác thủ công trên máy phân tích trong khi bảo trì hoặc khắc phục
sự cố. Một số quy trình chẩn đoán nhất định yêu cầu người vận hành di
chuyển thủ công phần cứng, khởi tạo, mồi và mở, đóng nắp. Người vận hành
có thể đặt máy phân tích ở trạng thái chẩn đoán một cách an toàn, dừng các
hoạt động cơ học để thực hiện các quy trình này. Sau khi hoàn thành bảo trì
hoặc khắc phục sự cố, người vận hành thoát khỏi trạng thái chẩn đoán.
Operator Diagnostics (Chẩn đoán Lưu ý
của Người vận hành)
Subsystems (Hệ thống phụ)

Lọc các quy trình chẩn đoán theo
máy phân tích CH hoặc IM.

Diagnostic Name (Tên chẩn đoán)

Hiển thị tác vụ trên hệ thống phụ.

Description (Mô tả)

Mô tả tác vụ trên hệ thống phụ.

Perform (Thực hiện)

Bắt đầu tác vụ chẩn đoán đã chọn.

Status (Tình trạng)

Hiển thị lại cửa sổ tiến trình của tác
vụ chẩn đoán đã đóng trên Máy
phân tích IM.

Enter Diagnostics (Nhập chẩn đoán) Đặt máy phân tích ở trạng thái chẩn
đoán để người vận hành có thể thực
hiện bảo trì thủ công một cách an
toàn.
Exit Diagnostics (Thoát chẩn đoán)

144

Thoát khỏi trạng thái chẩn đoán sau
khi hoàn thành bảo trì hoặc khắc
phục sự cố.

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

6 Phần mềm

Operator Diagnostics (Chẩn đoán Lưu ý
của Người vận hành)
Turn Mechanics On (Bật Cơ học)

Khớp tất cả các thành phần cơ khí
của Máy phân tích IM.

Turn Mechanics Off (Tắt Cơ học)

Tách tất cả các thành phần cơ khí của
Máy phân tích IM.

Trạng thái Enter Diagnostics (Nhập chẩn đoán) trong CH Operator Diagnostics (Chẩn
đoán của Người vận hành)
1. Thực hiện 1 trong các thao tác sau, nếu phù hợp:
– Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Operator Diagnostics
(Chẩn đoán của Người vận hành)
– Trên Bảng điều khiển ứng dụng, chọn Troubleshooting > Diagnostics
(Chẩn đoán)
2. Chọn CH Analyzer thích hợp.
3. Chọn Enter Diagnostics (Nhập chẩn đoán) > Yes (Có).
4. Đợi máy phân tích chuyển sang trạng thái chẩn đoán.
Enter Diagnostics trong IM Operator Diagnostics (Chẩn đoán của Người vận hành)
1. Thực hiện 1 trong các thao tác sau, nếu phù hợp:
– Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Operator Diagnostics
(Chẩn đoán của Người vận hành)
– Trên Bảng điều khiển ứng dụng, chọn Troubleshooting > Diagnostics
(Chẩn đoán)
2. Chọn IM Analyzer thích hợp.
3. Chọn Enter Diagnostics.
4. Đợi máy phân tích chuyển sang trạng thái chẩn đoán.
Chuyển sang trạng thái chẩn đoán trong SH Operator Diagnostics (Chẩn đoán của
Người vận hành)
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Operator Diagnostics
(Chẩn đoán của Người vận hành).
2. Chọn SH thích hợp.
3. Chọn Enter Diagnostics (Nhập chẩn đoán).
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4. Chọn Yes (Có).
5. Đợi SH chuyển sang trạng thái chẩn đoán.
Chuyển sang trạng thái chẩn đoán trong Atellica Magline Transport Operator
Diagnostics (Chẩn đoán của Người vận hành)
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Operator Diagnostics
(Chẩn đoán của Người vận hành).
2. Chọn VMM.
3. Chọn Enter Diagnostics (Nhập chẩn đoán).
4. Chọn Yes (Có).
5. Đợi Atellica Magline Transport chuyển sang trạng thái chẩn đoán.
Chuyển sang trạng thái chẩn đoán trong SHC Operator Diagnostics (Chẩn đoán của
Người vận hành)
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Operator Diagnostics
(Chẩn đoán của Người vận hành).
2. Chọn SHC thích hợp.
3. Chọn Enter Diagnostics (Nhập chẩn đoán).
4. Chọn Yes (Có).
5. Đợi SHC chuyển sang trạng thái chẩn đoán.

Giới thiệu về thẻ Software Information (Thông tin phần mềm) và
System Information (Thông tin hệ thống)
Người vận hành có thể xem thẻ System (Hệ thống) About (Giới thiệu) để
truy cập thông tin phần cứng và phần mềm khi khắc phục sự cố hệ thống
trong cuộc gọi yêu cầu dịch vụ.
Thẻ Software Information (Thông tin phần mềm) hiển thị phần mềm và các
công cụ khác mà hệ thống sử dụng và phiên bản tương ứng. Để biết thêm
thông tin, hãy xem Thông tin bản quyền phần mềm của Atellica® Solution
Thẻ System Information (Thông tin hệ thống) hiển thị thông tin phần cứng
về các mô dun có trong hệ thống.
Giới thiệu về Thanh trạng thái
Thanh trạng thái ở cuối màn hình có chứa thông tin hiện tại về hệ thống và
các biểu tượng để truy cập nhanh vào các chức năng.
Thông tin trên Thanh trạng thái bao gồm:
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• ID của người vận hành đang làm việc
• Ngày và giờ hiện tại
Biểu tượng trên thanh
trạng thái

Lưu ý
Hiển thị phần trợ giúp trực tuyến.

Trợ giúp trực tuyến
Kết nối với Cổng thông tin giáo dục cá nhân.
PEPconnect
In màn hình trên trạm làm việc.
In
Tìm kiếm một kết quả QC hoặc bệnh nhân cụ
thể.
Tìm nhanh
Hiển thị bàn phím ảo để nhập văn bản.
Bàn phím
Cho biết bàn phím ảo đã bị vô hiệu hóa.
Cửa sổ bật lên báo bàn
phím bị vô hiệu hóa

Trình quản lý tập tin

Đăng xuất

Truy cập các thư mục chứa tập tin lưu trữ, sao
lưu và tập tin xuất, cũng như quản lý việc
chuyển dữ liệu sang USB.
Khóa hoặc để người vận hành thoát ra khỏi hệ
thống.
Cho biết hệ thống đang liên lạc và gửi thông
tin cập nhật cho APM.

Atellica Process Manager
(APM)

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

147

6 Phần mềm

Biểu tượng trên thanh
trạng thái

Lưu ý
Cho biết người vận hành ở APM đang được kết
nối từ xa và đang kiểm soát hệ thống.

Kiểm soát APM của người
vận hành

Trợ giúp kỹ thuật được
kết nối

Cho biết có một phiên từ xa đang hoạt động
với hỗ trợ từ xa. Ngoài ra, hệ thống sẽ chuyển
dữ liệu cho dịch vụ từ xa để cảnh báo bảo trì
dựa trên tình trạng.
Cho biết Dịch vụ từ xa đã bị vô hiệu hóa.

Trợ giúp kỹ thuật bị vô
hiệu hóa

Trợ giúp kỹ thuật được
kích hoạt

Trợ giúp kỹ thuật không
có phiếu

Cho biết Dịch vụ từ xa đã được kích hoạt, kết
nối và gửi dữ liệu để giám sát chẩn đoán từ xa.
Người vận hành có thể khởi tạo một phiên từ
xa hoặc gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ.
Cho biết hệ thống có thể liên lạc với Dịch vụ từ
xa, nhưng người vận hành phải gọi cho bộ
phận trợ giúp kỹ thuật để lập phiếu.

Cảnh báo trợ giúp kỹ
thuật

Cho biết hệ thống không thể liên lạc với Dịch
vụ từ xa. Người vận hành nên kiểm tra kết nối
mạng, trạng thái máy chủ LCM và proxy máy
chủ LCM tới Internet để khắc phục sự cố.

Trợ giúp kỹ thuật được
thu gọn

Cho biết hệ thống đang tạo Yêu cầu hỗ trợ dịch
vụ và cửa sổ Dịch vụ từ xa được thu gọn. Người
vận hành có thể chọn biểu tượng này để mở lại
cửa sổ.
Hiển thị hoặc thay đổi trạng thái hiện tại của
kết nối LIS và tiến hành chẩn đoán.

Hệ thống thông tin
phòng xét nghiệm (LIS)
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Biểu tượng trên thanh
trạng thái

Lưu ý
Cho biết LIS đã được ngắt kết nối.

LIS đã ngắt kết nối
Cho biết LIS được kết nối.
LIS được kết nối
Hiển thị thông tin tóm tắt về mẫu, xét nghiệm
và trạng thái của chúng.
Bảng điều khiển
Điều chỉnh âm lượng của cảnh báo trong hệ
thống.
Âm lượng
Cho biết hệ thống đã được tắt tiếng.
Đã tắt tiếng

Watch List (Danh sách
theo dõi)

Hiển thị danh sách mẫu STAT và các mẫu khác
mà người vận hành chỉ định là Watch List (Danh
sách theo dõi).

Giới thiệu về Trợ giúp trực tuyến
THẬN TRỌNG
Không vận hành hệ thống khi chưa cài đặt phiên bản trợ giúp trực
tuyến mới nhất. Việc sử dụng hệ thống mà không có trợ giúp trực
tuyến có thể khiến hệ thống hoặc người vận hành gặp lỗi. Hãy đảm
bảo cài đặt phiên bản trợ giúp trực tuyến mới nhất trước khi vận
hành hệ thống.
Trợ giúp trực tuyến bao gồm các quy trình vận hành hệ thống, hỗ trợ khi có
sự cố, xử lý sự cố và bảo trì. Một số công việc bảo trì phần cứng có phần hoạt
ảnh. Người vận hành có thể truy cập phần trợ giúp trực tuyến bằng
trên
thanh Trạng thái.
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Bạn có thể truy cập biểu tượng Trợ giúp
trên thanh Trạng thái ở mọi tab
và biểu tượng này sẽ thay đổi theo ngữ cảnh. Thao tác chọn
sẽ giúp bạn
truy cập các liên kết đến những chủ đề trợ giúp dành riêng cho khu vực đó
và bảng mục lục (TOC) cho toàn bộ gói trợ giúp trực tuyến.
Một biểu tượng Trợ giúp khác
ở phía dưới cùng bên trái của một số cửa
sổ có tác dụng mở những chủ đề trợ giúp dành riêng cho cửa sổ đó.
Truy cập trợ giúp trực tuyến
1. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

2. Để xem các chủ đề trợ giúp có liên quan, hãy chọn chủ đề thích hợp từ
Mục lục ở bên phải cửa sổ.
Giới thiệu về PEPconnect
PEPconnect cho phép người vận hành truy cập Cổng thông tin giáo dục cá
nhân, trải nghiệm giáo dục và hỗ trợ tăng năng suất bao gồm các nội dung
cụ thể theo sản phẩm cho mục đích đào tạo ban đầu và việc vận hành liên
tục. Kết nối đến tính năng này xảy ra trong khi cài đặt sản phẩm. Người vận
hành có thể chọn

trên thanh Trạng thái để truy cập PEPconnect.

Truy cập PEPconnect từ thanh Trạng thái
LƯU Ý: Người vận hành cần bật PPC hoặc âm thanh của máy tính bảng trước
khi truy cập tính năng này.
1. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

2. Đi đến Explore PEPconnect > Laboratory Diagnostics > Integrated
Systems > Atellica Solution (Khám phá PEPconnect > Chẩn đoán trong
phòng thí nghiệm > Hệ thống tích hợp > Atellica Solution).
Truy cập PEPconnect qua Internet
Nếu không có kết nối Internet, hãy chọn
trên thanh Trạng thái
(Trang 150 Truy cập PEPconnect từ thanh Trạng thái).
1. Trong trình duyệt, như Internet Explorer, trên một máy tính hoặc máy
tính bảng độc lập, nhập www.siemens.com/PEPconnect.
LƯU Ý: Nếu đây là lần đầu tiên truy cập đến trang này, hãy đánh dấu
trang.
2. Từ phía trên cùng bên phải của cửa sổ, chọn Login / Register (Đăng
nhập / Đăng ký).
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3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu.
4. Chọn Submit (Gửi).
5. Để tìm kiếm phần đào tạo về hệ thống, hãy chọn Explore PEPconnect
(Khám phá PEPconnect) rồi chọn Laboratory Diagnostics (Chẩn đoán
trong phòng thí nghiệm).
Đăng ký tài khoản PEPconnect
Nếu không truy cập được Internet, hãy liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật tại địa phương.
1. Trong trình duyệt, như Internet Explorer, trên một máy tính hoặc máy
tính bảng độc lập, nhập www.siemens.com/PEPconnect.
2. Ở phía trên cùng bên phải của cửa sổ, chọn Login / Register > Register
(Đăng nhập / Đăng ký > Đăng ký).
3. Trong vùng Register for an account (Đăng ký tài khoản), nhập thông tin
phù hợp.
4. Chọn Tùy chọn liên lạc.
5. Xem lại tất cả thông tin và chọn Join Now (Tham gia ngay).
6. Đợi email xác nhận, sau đó nhập Confirmation Code (Mã xác nhận) vào
trường Confirm your account (Xác nhận tài khoản).
7. Chọn Confirm (Xác nhận).
8. Định cấu hình Profile (Cấu hình) và chọn Save (Lưu).
In Reports (Báo cáo)
1. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

2. Nếu phù hợp, hãy thiết lập Print Options (Tùy chọn in).
3. Chọn OK.

Giới thiệu về Tìm nhanh trên Thanh trạng thái
trên thanh Trạng thái cho phép người vận hành tìm kiếm kết quả kiểm
chuẩn hoặc bệnh nhân từ bất kỳ màn hình nào. Người vận hành có thể chọn
và chỉ định ID mẫu, ID giá, ID bệnh nhân hoặc tên bệnh nhân để tìm
kiếm trong cơ sở dữ liệu Active (Hoạt động) hoặc Historical (Lịch sử). Cơ sở
dữ liệu Active (Hoạt động) chứa các yêu cầu hiện có, chưa chuyển sang
Historical (Lịch sử). Cơ sở dữ liệu Historical (Lịch sử) chứa các hồ sơ trước
đây và không thể thay đổi.
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Sử dụng tính năng Tìm nhanh để tìm kết quả về bệnh nhân, chất kiểm chuẩn và chất
hiệu chuẩn trên danh sách công việc
1. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

2. Chọn một Type (Loại) tìm kiếm từ menu thả xuống:
– Để tìm kiếm theo ID mẫu, ID chất kiểm chuẩn hoặc ID chất hiệu chuẩn,
hãy chọn SID.
Lưu ý: ID chất hiệu chuẩn là ID chất liệu có trong Thông tin xác định
chất hiệu chuẩn.
– Để tìm kiếm theo ID giá, hãy chọn Rack (Giá đỡ).
– Để tìm kiếm theo ID bệnh nhân, Lô chất kiểm chuẩn hoặc Lô chất hiệu
chuẩn, hãy chọn PID.
Lưu ý: Lô chất hiệu chuẩn là ID lô có trong Thông tin xác định chất
hiệu chuẩn.
– Để tìm kiếm theo Tên bệnh nhân, Tên chất kiểm chuẩn hoặc Tên chất
hiệu chuẩn, hãy chọn Name (Tên).
Lưu ý: Tên chất hiệu chuẩn là Tên chất liệu có trong Thông tin xác
định chất hiệu chuẩn.
LƯU Ý: Để biết thêm thông tin, hãy xem (Trang 281 Giới thiệu về Create
Patient Orders (Tạo lệnh bệnh nhân)), (Trang 525 Giới thiệu về cách
thêm QC Definitions (Xác định QC) mới) và phần Xem Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trong trợ giúp trực tuyến về hệ
thống.
3. Nhập Value (Giá trị) tương ứng với loại tìm kiếm.
LƯU Ý: Để tìm kiếm một kết quả hiệu chuẩn cụ thể theo ID chất hiệu
chuẩn, người vận hành phải chọn Type (Loại) SID, sau đó nhập tìm kiếm
theo chuỗi vào Value (Giá trị). Ví dụ: khi chỉ định Tên chất hiệu chuẩn
+"Chol", mỗi chất hiệu chuẩn có tên chất hiệu chuẩn cùng chuỗi "Chol"
sẽ hiển thị.
4. Chọn Database (Cơ sở dữ liệu) từ menu thả xuống.
5. Chọn OK.
Sử dụng bàn phím ảo
1. Kích hoạt bàn phím ảo trong Setup (Cài đặt).
LƯU Ý: Nếu được kích hoạt, bàn phím ảo sẽ xuất hiện khi người vận hành
chọn một trường cần nhập dữ liệu văn bản.
2. Để hiển thị bàn phím ảo, chọn một trường cần có dữ liệu văn bản.
3. Để ẩn bàn phím ảo, thu nhỏ bàn phím được hiển thị.
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4. Để bàn phím tiếp tục ở trạng thái thu nhỏ, hãy chọn

.

5. Để truy cập bàn phím ảo nếu bàn phím không hiển thị, hãy chọn

.

Tìm kiếm tập tin dữ liệu
1. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

2. Trong File Explorer (Trình thăm dò tập tin), tìm đến thư mục phù hợp.
Giới thiệu về trạng thái LIS Communication (Thông tin liên lạc LIS)
LIS Communication (Thông tin liên lạc LIS) cho phép người vận hành kết nối
hoặc ngắt kết nối khỏi LIS, tiến hành chẩn đoán về trạng thái LIS
Communication (Thông tin liên lạc LIS) và phản hồi thông báo về khả năng
kết nối LIS.
Kết nối và ngắt kết nối LIS Communication (Thông tin liên lạc LIS)
1. Để kết nối với LIS, trên Thanh trạng thái, chọn

.

2. Chọn Connect to LIS (Kết nối với LIS).
3. Để ngắt kết nối với LIS, trên Thanh trạng thái, chọn

.

4. Chọn Disconnect from LIS (Ngắt kết nối khỏi LIS).
Phản hồi thông báo về LIS Communication (Thông tin liên lạc LIS)
1. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

2. Để xóa thông báo LIS, hãy chọn Clear Results (Xóa kết quả).
3. Để xóa truy vấn LIS, hãy chọn Clear Queries (Xóa truy vấn).
Tiến hành LIS Communication (Thông tin liên lạc LIS) Diagnostics (Chẩn đoán)
1. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

2. Chọn Diagnostics (Chẩn đoán).
Giới thiệu về Dashboard (Bảng điều khiển)
Dashboard (Bảng điều khiển) hiển thị số lượng mẫu được yêu cầu và tổng
số xét nghiệm ở từng trạng thái. Dashboard (Bảng điều khiển) cũng hiển thị
cảnh báo nếu xuất hiện mẫu STAT, ASAP hoặc Kết quả tới hạn.

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

153

6 Phần mềm

Số lượng yêu cầu và xét nghiệm hiện có ở các trạng thái tương ứng sẽ được
cập nhật trong thời gian thực. Số lượng của từng loại mẫu (bệnh phẩm, chất
kiểm chuẩn hoặc hiệu chuẩn) và trạng thái của từng xét nghiệm được yêu
cầu cũng sẽ được cập nhật trong thời gian thực. Hệ thống sẽ không tính các
mẫu hoặc xét nghiệm đã bị xóa vào số lượng này.
Nếu xuất hiện nhiều cảnh báo trong trạng thái mẫu hoặc trạng thái xét
nghiệm được biểu thị, thì bảng điều khiển chỉ hiển thị bộ đếm có mức ưu
tiên cao nhất.
Người vận hành có thể lọc hồ sơ được hiển thị theo Time (Thời gian), Sample
Type (Loại mẫu) và Analyzer (Bộ phân tích).
Giới thiệu về trạng thái Dashboard (Bảng điều khiển) Sample
Một mẫu luôn ở 1 trong 6 trạng thái loại trừ lẫn nhau. Các trạng thái mẫu
này phụ thuộc vào trạng thái của từng xét nghiệm được yêu cầu cho mẫu
đó. Tab Sample cung cấp số lượng mẫu (chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn và
bệnh phẩm) ở từng trạng thái, dựa trên tiêu chí lọc.
Trạng thái Sample (Mẫu)

Ghi chú

Ordered (Đã đặt lệnh)

Người vận hành hoặc LIS tạo ra yêu cầu,
nhưng mẫu chưa được nạp.

Inprocess (Đang thực hiện) Ít nhất 1 xét nghiệm được yêu cầu cho mẫu
đang ở trạng thái Inprocess (Đang thực hiện)
và tất cả các xét nghiệm khác được yêu cầu
cho mẫu đang ở trạng thái Inprocess (Đang
thực hiện), Transmitted (Đã truyền) hoặc
Completed (Đã hoàn thành).
Intervention Needed (Cần
can thiệp)

Ít nhất 1 xét nghiệm được yêu cầu cho mẫu
đang ở trạng thái xét nghiệm Error (Lỗi),
Incomplete (Không đầy đủ), Repeat (Lặp
lại), Results on Hold (Kết quả đang treo),
Transmission Failed (Lỗi truyền) hoặc
Waiting For Bracket (Đang chờ giá đỡ).

Completed (Đã hoàn thành) Tất cả các xét nghiệm được yêu cầu cho mẫu
đang ở trạng thái xét nghiệm Completed (Đã
hoàn thành) hoặc Transmitted (Đã truyền).
Transmitted (Đã truyền)
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Trạng thái Sample (Mẫu)

Ghi chú

Load List (Tải danh sách)

Load List (Tải danh sách) chứa tất cả các yêu
cầu mới hoặc bổ sung đã sẵn sàng để nạp
mẫu.

Xem bộ đếm theo mẫu trong bảng điều khiển
1. Trên Thanh trạng thái, chọn

.

2. Chọn tab Sample (Mẫu) để xem số lượng xét nghiệm chất kiểm chuẩn
và mẫu bệnh phẩm.
3. Để biết chi tiết về một trạng thái cụ thể, chọn hộp kiểm bộ đếm phù hợp.
4. Chọn View Samples (Xem mẫu).
Giới thiệu về trạng thái Test (Xét nghiệm) trên Dashboard (Bảng điều khiển)
Tab Test (Xét nghiệm) hiển thị trạng thái của từng xét nghiệm. Các trạng
thái mẫu tương ứng sẽ phụ thuộc vào tất cả các trạng thái xét nghiệm trong
yêu cầu.
Trạng thái Sample
(Mẫu)

Trạng thái Test (Xét
nghiệm)

Ordered (Đã đặt lệnh)

Ordered (Đã đặt lệnh) Hoạt động yêu cầu xét
nghiệm đã hoàn tất và
mẫu đang chờ được xử
lý.

Inprocess (Đang thực
hiện)

Inprocess (Đang thực
hiện)

Hệ thống sẽ tải xuống
yêu cầu và mẫu đang
được xử lý.

Intervention Needed
(Cần can thiệp)

Error (Lỗi)

Xét nghiệm không
hoàn tất do lỗi lấy mẫu
hoặc xét nghiệm.

Incomplete (Không
đầy đủ)

Một hoặc nhiều thành
phần của xét nghiệm tỷ
lệ đang ở trạng thái
Ordered (Đã đặt lệnh)
hoặc Error (Lỗi), nhưng
các thành phần khác đã
hoàn tất.
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Trạng thái Sample
(Mẫu)

Completed Results (Kết
quả đã hoàn thành)

Trạng thái Test (Xét
nghiệm)

Lưu ý

Repeat (Lặp lại)

Hệ thống, người vận
hành hoặc LIS tạo một
yêu cầu thực hiện lại xét
nghiệm.

Results on Hold (Kết
quả đang treo)

Xét nghiệm có Active
Result (Kết quả hoạt
động), nhưng kết quả
đang ở trạng thái
Results on Hold (Kết
quả đang giữ). Yêu cầu
người vận hành can
thiệp.

Transmission Failed
(Lỗi truyền)

Không gửi được yêu cầu
xét nghiệm đến LIS. Yêu
cầu người vận hành can
thiệp.

Waiting For Bracket
(Đang chờ giá đỡ)

Yêu cầu xét nghiệm trên
IM nằm trong một bộ
xét nghiệm được tạo
khung chất kiểm chuẩn
và khung chất kiểm
chuẩn không được
hoàn tất. Yêu cầu người
vận hành can thiệp.

Completed Results
(Kết quả đã hoàn
thành)

Các xét nghiệm đã hoàn
tất và đã có kết quả.

Transmitted (Đã truyền) Transmitted (Đã
truyền)

Kết quả xét nghiệm đã
được truyền đến LIS
thành công.

—

Trạng thái này không
xuất hiện trên bảng
điều khiển.

Lịch sử

Xem bộ đếm theo xét nghiệm trong bảng điều khiển
1. Trên Thanh trạng thái, chọn

156

.

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

6 Phần mềm

2. Chọn Test (Xét nghiệm) để xem số lượng xét nghiệm chất hiệu chuẩn,
kiểm chuẩn hoặc mẫu bệnh phẩm.
3. Để biết chi tiết về một trạng thái cụ thể, chọn hộp kiểm bộ đếm phù hợp.
4. Chọn View Tests (Xem xét nghiệm).
Điều chỉnh âm lượng cảnh báo của hệ thống
1. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

2. Điều chỉnh phần kiểm soát âm lượng.
Xem trạng thái mẫu STAT trên Watch List (Danh sách theo dõi)
◆

Trên thanh Trạng thái, chọn

.

Ký hiệu bảo mật không gian mạng
Các ký hiệu có tác dụng cảnh báo người vận hành về một hành động phải
thực hiện hoặc cung cấp thêm thông tin.
Biểu tượng

Lưu ý
Biểu thị rằng bộ lọc được bỏ chọn.
Biểu thị rằng người vận hành đã áp dụng bộ lọc.
Sắp xếp cột theo thứ tự giảm dần.
Sắp xếp cột theo thứ tự tăng dần.
Biểu thị có thêm các trường dành cho người vận hành.
Đóng hoặc xóa mục chọn hoặc tính năng.
Cho biết một cột có thể được sắp xếp.
Tìm kiếm theo thứ tự tăng dần.
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Biểu tượng

Lưu ý
Tìm kiếm theo thứ tự giảm dần.
Cung cấp một lịch dùng để chọn ngày.
Biểu thị cảnh báo.
Cho biết có trợ giúp trực tuyến cho cửa sổ này.
Đăng nhập hoặc đăng xuất người vận hành.

Giới thiệu về cách bảo vệ hệ thống khỏi vi-rút và phần mềm độc hại
Giải pháp chống vi-rút giúp bảo vệ hệ thống khỏi vi-rút và phần mềm độc hại.
THẬN TRỌNG
Không sử dụng hệ thống bị nhiễm vi-rút hoặc phần mềm độc hại.
Sử dụng hệ thống bị nhiễm vi-rút hoặc phần mềm độc hại có thể
dẫn đến kết quả không đúng hoặc xâm hại dữ liệu khác. Loại bỏ tất
cả kết quả khỏi hệ thống bị nhiễm vi-rút và liên hệ với người cung
cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.
Người vận hành phải báo cáo ngay mọi hoạt động nghi ngờ độc hại cho nhà
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương (Trang 685 Liên hệ với bộ phận hỗ
trợ kỹ thuật tại địa phương). Người cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương
thu thập bằng chứng pháp lý và bắt đầu quá trình Xử lý sự cố và lỗ hổng bảo
mật để bảo vệ hệ thống cũng như dữ liệu.
Hệ thống cũng sẽ giới hạn quyền truy cập vào hệ điều hành và ngăn các
chương trình thực thi tự động khởi tạo.
LƯU Ý: Phần mềm danh sách trắng ứng dụng có một danh sách các ứng
dụng an toàn và chặn mọi ứng dụng không có trong danh sách này khởi chạy.
Giới thiệu về cách bảo vệ hệ thống chống vận hành trái phép
Việc truy cập vào hệ thống đòi hỏi phải có Operator ID (ID người vận hành)
và mật khẩu hợp lệ. Phần mềm hệ thống sẽ xác thực các thông tin đăng nhập
của người vận hành và cho phép người vận hành truy cập vào ứng dụng.
Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) cung cấp bản ghi theo thời gian mỗi
lần người vận hành truy cập vào hệ thống (Trang 142 Giới thiệu về Audit
Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra)).
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Giới thiệu về các phiên làm việc của người vận hành
Một phiên làm của người vận hành là tổng thời gian mà người vận hành
đăng nhập vào hệ thống. Mỗi lần người vận hành đăng nhập sẽ bắt đầu một
phiên làm việc, được duy trì hoạt động cho đến khi 1 trong các tình huống
sau xảy ra:
• Một người vận hành mới đăng nhập sau khi hệ thống tự động khóa màn
hình do không hoạt động (Trang 159 Giới thiệu về Automatic Screen Lock
(Khóa màn hình tự động)).
• Người vận hành đăng xuất khỏi hệ thống.
• Người vận hành tắt hệ thống.
• Người vận hành khởi động lại hệ thống.
Người vận hành luôn phải Sign Out (Đăng xuất) khỏi hệ thống hoặc khóa
màn hình trước khi rời đi (Trang 640 Đăng xuất khỏi hệ thống)
(Trang 161 Mở khóa màn hình).
LƯU Ý: Hệ thống sẽ gửi một mục nhập đến Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử
kiểm tra) mỗi khi người vận hành đăng nhập, đăng xuất hoặc mở khóa hệ
thống. Hệ thống cũng gửi một mục nhập mỗi khi phần mềm đăng xuất người
vận hành do có một người vận hành khác đăng nhập vào hệ thống
(Trang 142 Giới thiệu về Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra)).
Giới thiệu về Automatic Screen Lock (Khóa màn hình tự động)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 928 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security - Global Policies (Bảo mật
- Chính sách toàn cầu)).
Các phòng xét nghiệm sử dụng Automatic Screen Lock (Khóa màn hình tự
động) để đặt số phút tối đa hệ thống có thể ở trạng thái không hoạt động
trước khi tự động khóa màn hình. Số phút hệ thống có thể ở trạng thái không
hoạt động nằm trong khoảng 1–1440 (hoặc 24 giờ). Khi số phút này trôi
qua, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ Lock (Khóa).
Cửa sổ Lock (Khóa) cho biết tất cả dữ liệu bị ẩn và hệ thống được bảo vệ
chống truy cập trái phép.
LƯU Ý: Các phòng xét nghiệm cũng có thể tắt Automatic Screen Lock (Khóa
màn hình tự động).
Cửa sổ Lock (Khóa) có các tùy chọn sau:
Tùy chọn

Lưu ý

Unlock (Mở khóa)

Cho phép người vận hành đã khóa
phiên hiện tại đăng nhập lại và tiếp
tục phiên vận hành hiện tại
(Trang 161 Mở khóa màn hình).

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

159

6 Phần mềm

Tùy chọn

Lưu ý

Change Operator

Cho phép người vận hành khác đăng
nhập vào hệ thống. Phiên làm việc
của người vận hành hiện tại kết thúc
và một phiên mới bắt đầu
(Trang 161 Thay đổi người vận hành
có màn hình bị khóa).
LƯU Ý: Hệ thống sẽ loại bỏ mọi dữ
liệu chưa lưu trước khi phiên làm
việc mới bắt đầu (Trang 159 Giới
thiệu về các phiên làm việc của
người vận hành).

LƯU Ý: Người vận hành cũng có thể khóa hệ thống theo cách thủ công
(Trang 161 Khóa màn hình).
Giới thiệu về khóa màn hình theo cách thủ công
Người vận hành có thể khóa màn hình theo cách thủ công nếu rời khỏi hệ
thống mà không có người trông coi. Sau khi người vận hành khóa màn hình,
cửa sổ Lock (Khóa) sẽ hiển thị để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống.
Cửa sổ Lock (Khóa) có các tùy chọn sau:
Tùy chọn

Lưu ý

Unlock (Mở khóa)

Cho phép người vận hành đã khóa
màn hình đăng nhập lại và tiếp tục
phiên vận hành hiện tại
(Trang 161 Mở khóa màn hình).

Change Operator (Thay đổi người
vận hành)

Cho phép người vận hành khác đăng
nhập vào hệ thống. Phiên làm việc
của người vận hành hiện tại kết thúc
và một phiên mới bắt đầu
(Trang 161 Thay đổi người vận hành
có màn hình bị khóa).
LƯU Ý: Hệ thống sẽ loại bỏ mọi dữ
liệu chưa lưu trước khi phiên làm
việc mới bắt đầu (Trang 159 Giới
thiệu về các phiên làm việc của
người vận hành).
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Khóa màn hình
1. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

2. Chọn Lock (Khóa).
Mở khóa màn hình
1. Chọn Unlock (Mở khóa).
LƯU Ý: Người vận hành hiện tại có thể mở khóa màn hình bằng cách
chọn Unlock (Mở khóa) và nhập thông tin đăng nhập của họ. Người vận
hành mới có thể mở khóa màn hình bằng cách chọn Change Operator
(Thay đổi người vận hành) và nhập thông tin đăng nhập của họ.
2. Nhập Password (Mật khẩu).
3. Chọn Unlock (Mở khóa).
Thay đổi người vận hành có màn hình bị khóa
1. Trong cửa sổ Lock (Khóa), chọn Change Operator (Thay đổi người vận
hành).
2. Chọn Yes (Có).
LƯU Ý: Thao tác thay đổi người vận hành sẽ hủy bỏ mọi thay đổi chưa
được lưu từ phiên của người vận hành trước.
3. Nhập Operator ID (ID người vận hành) và Password (Mật khẩu).
4. Chọn Sign In (Đăng nhập).
Giới thiệu về bảo vệ thông tin bệnh nhân
Hệ thống sử dụng khóa thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) để mã hóa
thông tin bí mật của bệnh nhân trong cơ sở dữ liệu hệ thống và để xuất tập
tin. Chỉ những người vận hành được cho phép mới có quyền truy cập vào
khóa PHI, đồng thời có thể xem và truy cập thông tin bệnh nhân
(Trang 162 Giới thiệu về khóa PHI).
Thông tin bí mật bao gồm:
• Tên bệnh nhân
• ID bệnh nhân (PID)
• Ngày sinh của bệnh nhân (DOB)
• Vị trí của bệnh nhân trong một cơ sở y tế
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Giới thiệu về khóa PHI
THẬN TRỌNG
Không được đặt nhầm khóa PHI. Nếu đặt nhầm khóa, phòng xét
nghiệm sẽ không thể truy cập dữ liệu được mã hóa. Không ai có thể
khôi phục dữ liệu được mã hóa khi không có khóa này. Hãy lưu trữ
khóa PHI ở vị trí an toàn.
Phòng xét nghiệm phải tạo một khóa PHI trước khi sử dụng hệ thống trong
phòng xét nghiệm. Khóa PHI phải đáp ứng các tiêu chí sau:
• Chứa 4–20 ký tự
• Gồm 1 trong số các ký tự đặc biệt sau: !, $, # và %
• Không chứa dấu cách
LƯU Ý: Hệ thống sẽ nhắc người vận hành nhập khóa PHI ở lần đăng nhập
đầu tiên vào hệ thống trong phòng xét nghiệm. Người vận hành phải là
thành viên của nhóm G1 thì mới được nhập khóa PHI (Trang 895 Giới thiệu
về Groups (Nhóm) trên tab Accounts (Tài khoản)).
Khóa PHI ẩn thông tin bệnh nhân trong các cửa sổ, nhật ký và cơ sở dữ liệu
sau:
Vị trí

Lưu ý

Chi tiết mẫu và yêu cầu bệnh nhân, Hệ thống không hiển thị tên bệnh
LIS Logs (Nhật ký LIS) và Audit Trail nhân, ID bệnh nhân (PID) và ngày
Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra)
sinh (DOB) của bệnh nhân trừ khi
khóa PHI trùng khớp hiển thị.
System Message Log (Nhật ký thông Hệ thống mã hóa tên bệnh nhân và
báo hệ thống)
PID trong quá trình xuất.
Sao lưu cơ sở dữ liệu

Hệ thống mã hóa tên bệnh nhân và
PID trong quá trình sao lưu cơ sở dữ
liệu.

Giới thiệu về thay đổi khóa PHI
THẬN TRỌNG
Không thay đổi khóa PHI nếu không cần thiết. Thay đổi khóa PHI
khiến nhật ký LIS, tên bệnh nhân và ID bệnh nhân cho các yêu cầu
trước đây trở nên không khả dụng. Các kiểm tra delta đối với kết
quả trước đó cũng sẽ không khả dụng.
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THẬN TRỌNG
Không thay đổi khóa PHI nếu không cần thiết. Thay đổi khóa PHI có
thể khiến dữ liệu trong cơ sở dữ liệu có nhiều hơn 1 khóa.
Hệ thống cho phép người vận hành trong Nhóm G1 thay đổi khóa PHI
(Trang 895 Giới thiệu về Groups (Nhóm) trên tab Accounts (Tài khoản)).
Hệ thống đăng một mục nhập vào Nhật ký lịch sử hoạt động nếu người vận
hành thay đổi khóa PHI.
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Giới thiệu về Atellica Solution có Sample Handler
Atellica® Solution with Sample Handler là một hệ thống mô đun tự động có
các cấu hình khác nhau kết hợp Atellica Sample Handler (SH), Atellica CH
Analyzer (CH Analyzer), Atellica IM Analyzer (IM Analyzer) và
Atellica Magline® Transport.

1
2
3

Giao diện người dùng chính
SH
CH Analyzer

4
5
6

IM Analyzer
Atellica Magline Transport
Màn hình mô-đun

Atellica Sample Handler Connect (SHC) kết nối Atellica Solution với một Hệ
thống tự động hóa trong phòng xét nghiệm (LAS) và di chuyển mẫu đến và
đi từ Atellica Magline Transport.
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1
2
3

LAS
SHC
SH

Tính năng

Lưu ý

Atellica Magline Transport

Công nghệ vận chuyển từ tính hai chiều
tốc độ biến đổi, đã được cấp bằng sáng
chế, nhanh hơn băng tải thông thường
tới 10 lần (một phần của Atellica SH).

Hệ thống quan sát nhiều camera Hệ thống kiểm soát mọi mẫu từ thường
và tính năng định tuyến mẫu
quy tới STAT.
thông minh
Kiểm chuẩn và hiệu chuẩn tự
động
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Tính năng

Lưu ý

Cấu hình mô-đun có thể điều
chỉnh quy mô

Tối đa 10 thành phần được
Atellica Magline Transport kết nối và hơn
300 cấu hình có thể tùy chỉnh.
Các cấu hình có thể có tối đa 7 máy phân
tích và 3 mô đun SH với các giới hạn sau:
• Tối đa 4 IM Analyzers.
• Tối đa 6 CH Analyzers.
Người vận hành có thể sử dụng thiết bị
này như một hệ thống độc lập hoặc kết
nối nó với Aptio® Automation hay
FlexLab Automation với tối đa 1 SHC.

Loại mẫu

Hơn 30 loại ống đựng mẫu, bao gồm
cóng chứa mẫu đặt trên ống, ống mẫu
nhi và ống đựng đặc biệt.

Thuốc thử và vật tư tiêu hao

Thuốc thử và vật tư tiêu hao giống nhau
dùng trên các cấu hình máy phân tích.

Xét nghiệm

Menu xét nghiệm bao quát và mở rộng
với các công nghệ phát hiện đã được
chứng nhận.

Máy tính bảng cho người vận
hành

Người vận hành sử dụng máy tính bảng
để tiến hành bảo trì và khắc phục sự cố
hệ thống. Máy tính bảng này kết nối trực
tiếp hoặc không dây với hệ thống và bao
gồm các tính năng sau:
• Remote Assistance (Hỗ trợ từ xa) để
truy cập phần trợ giúp khắc phục sự cố
trực tiếp thông qua Smart Remote
Services (SRS)
• Camera

Nạp mẫu khẩn cấp (ESL)

Chế độ cho phép người vận hành tiếp tục
xử lý mẫu trực tiếp trên máy phân tích
nếu một điều kiện lỗi của
Atellica Magline Transport ngăn việc xử
lý tự động.

Smart Remote Services (SRS)

Dịch vụ cho phép người vận hành nhận
trợ giúp khắc phục sự cố từ xa.
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Tính năng

Lưu ý

Lắp đặt linh hoạt

Có sẵn ở thiết kế dạng đường thẳng, chữ
"L" và chữ "U".

*Phụ thuộc vào kết hợp xét nghiệm.
Giới thiệu về giao diện người dùng chính
Giao diện người dùng chính cung cấp các phương thức chính để người vận
hành tương tác với hệ thống. Giao diện này gồm các bộ phận sau:
• Màn hình cảm ứng
• Bàn phím
• Thiết bị trỏ
• Máy quét mã vạch cầm tay
Khi được trang bị nhiều SH, chỉ SH Prime mới có giao diện người dùng chính.
Giới thiệu về máy tính bảng cho người vận hành
Máy tính bảng cho người vận hành cho phép người vận hành thực hiện một
số tác vụ nhất định mà không cần trực tiếp có mặt tại màn hình hệ thống,
bao gồm:
• Xem trạng thái hệ thống
• Tạo yêu cầu
• Xem kết quả mẫu
• Thực hiện bảo trì hoặc khắc phục sự cố hệ thống
• Gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ dịch vụ hoặc tiến hành các phiên hỗ trợ dịch vụ
trực tiếp
Người vận hành sử dụng máy tính bảng làm thiết bị cầm tay hoặc với bàn
phím và chân đế máy tính bảng. Khi người vận hành gắn đế cho máy tính
bảng, chân đế sẽ sạc pin cho máy tính bảng.
Máy tính bảng cho người vận hành có các tính năng sau:
• Giao diện màn hình cảm ứng
• Máy quay video có khả năng quay video và chụp ảnh tĩnh đối với các phiếu
yêu cầu hỗ trợ dịch vụ
• Micrô và loa cho các phiên trò chuyện hỗ trợ dịch vụ hoặc quay video
LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) của nhà sản xuất máy tính bảng
để tìm hiểu về các chức năng và tính năng tiêu chuẩn của máy tính bảng đó,
bao gồm:
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• Nút điều khiển và chỉ báo
• Gắn và tháo đế cho máy tính bảng
• Sử dụng bàn phím
• Bật và tắt máy tính bảng
• Chụp ảnh và quay video
Máy tính bảng cho người vận hành kết nối với hệ thống bằng cách sử dụng
kết nối Wi-Fi hoặc Ethernet có dây. Hệ thống hỗ trợ kết nối từ đa máy tính
bảng cho người vận hành. Người vận hành có thể đăng nhập đồng thời vào
từng máy tính bảng và màn hình hệ thống bằng thông tin đăng nhập tương
tự hoặc khác nhau.
LƯU Ý: Khoảng cách tối đa giữa người vận hành và hệ thống tùy thuộc vào
phạm vi hoạt động của tín hiệu Wi-Fi trong hệ thống.
Giới thiệu về màn hình mô đun
Mỗi máy phân tích trong cấu hình hệ thống có SH sẽ được gắn một màn hình
mô đun. Màn hình hiển thị mô đun cho phép người vận hành thực hiện các
chức năng cụ thể theo máy phân tích ngay tại máy phân tích mà không phải
sử dụng giao diện người dùng chính. Các chức năng khả dụng cho người
vận hành bao gồm:
• Xem và thay đổi trạng thái máy phân tích
• Khóa và mở khóa nắp máy phân tích
• Kiểm tra dung dịch hệ thống, vật tư, chất thải (IM Analyzer), vật tư IMT
(CH Analyzer) và trạng thái công cụ nạp thuốc thử
• Nạp dung dịch hệ thống
• Nạp thuốc thử và xem chi tiết gói đã quét
• Xử lý các mẫu bằng công cụ Nạp mẫu khẩn cấp tùy chọn
Mỗi màn hình mô đun bao gồm một thiết bị đọc mã vạch tích hợp để quét
các vật tư và dung dịch hệ thống, một cổng USB để cho phép người vận hành
kết nối thiết bị đọc mã vạch của bệ đỡ Nạp mẫu khẩn cấp (ESL) để quét các
mẫu trong khi thực hiện hoạt động ESL (Trang 636 Giới thiệu về chế độ nạp
mẫu khẩn cấp).
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2

Thiết bị đọc mã vạch
Màn hình mô đun

Giới thiệu về Atellica Magline Transport
Atellica Magline Transport tự động di chuyển mẫu, chất hiệu chuẩn và chất
kiểm chuẩn giữa SH và các máy phân tích bằng các bệ đỡ (Trang 172 Giới
thiệu về bệ đỡ).
Các nắp của Atellica Magline Transport đảm bảo chuỗi mẫu được bảo quản
và bảo vệ người vận hành khỏi bệ đỡ mẫu đang di chuyển. Mỗi nắp được
gắn chặt vào Atellica Magline Transport bằng các lẫy và ốc vặn, bao gồm một
công tắc khóa liên động để phát hiện khi người vận hành tháo nắp ra. Nếu
người vận hành tháo nắp, hệ thống sẽ ngừng cấp điện cho phần đó trong
Atellica Magline Transport để bệ đỡ mẫu không di chuyển qua khu vực đó.
Sau khi người vận hành thay thế nắp, Atellica Magline Transport tiếp tục hoạt
động bình thường.
Hình sau đây trình bày các phần chính của Atellica Magline Transport:
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1
2
3
4

hàng đợi vào trên SH
TCS
hàng đợi ra trên SH
Vòng lặp

5
6
7

Hàng đợi
Trạm hút trên IM Analyzer
Trạm hút trên CH Analyzer

Robot SH truy xuất lọ đựng mẫu từ giá trong ngăn đựng mẫu và đặt vào bệ
đỡ trong TCS. Sau khi TCS thu nhận mã vạch của lọ đựng mẫu và xác định
tất cả đặc điểm liên quan, Atellica Magline Transport sẽ đưa bệ đỡ qua hàng
đợi ra trên SH tới máy phân tích thích hợp. Khi bệ đỡ đi vào hàng đợi xử lý
của máy phân tích, máy phân tích sẽ điều khiển bệ đỡ và chuyển bệ đỡ tới
trạm hút.
Sau khi hệ thống hoàn thành hút các xét nghiệm trên máy phân tích,
Atellica Magline Transport sẽ điều khiển bệ đỡ và chuyển bệ đỡ sang máy
phân tích tiếp theo hoặc đưa bệ đỡ trở lại SH. Khi hệ thống đưa bệ đỡ trở lại
SH và các mẫu bổ sung cần xử lý, robot sẽ đặt lọ đựng mẫu tiếp theo vào bệ
đỡ và lấy mẫu đã hoàn thành ra, đưa mẫu đó trở lại giá trong ngăn đựng
mẫu hoặc khu vực Cal-QC storage.
Quá trình này lặp lại chừng nào vẫn còn các mẫu hoặc yêu cầu chưa xử lý
được đánh dấu để xử lý lặp lại.
LƯU Ý: Hệ thống tự động thực hiện xử lý lặp lại chừng nào vẫn còn mẫu
trong SH.
Nếu hàng đợi xử lý của máy phân tích đã hết chỗ và hệ thống gửi thêm mẫu
tới máy phân tích, Atellica Magline Transport sẽ chuyển bệ đỡ tới hàng đợi
cho đến khi có chỗ.
Nếu người vận hành nạp mẫu STAT vào SH, hệ thống sẽ chuyển bệ đỡ chứa
mẫu STAT tới máy phân tích thích hợp. Hệ thống di chuyển mọi bệ đỡ hiện
ở trong hàng đợi xử lý của máy phân tích ra khỏi hàng đợi để lấy chỗ cho bệ
đỡ mẫu STAT. Sau khi bệ đỡ mẫu STAT đi vào hàng đợi xử lý của máy phân
tích, máy phân tích sẽ điều khiển bệ đỡ và thực hiện 1 trong các hành động
sau:
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• Nếu hiện không có bệ đỡ nào trong trạm hút, hệ thống sẽ di chuyển ngay
bệ đỡ mẫu STAT sang trạm hút.
• Nếu hiện có một bệ đỡ trong trạm hút, máy phân tích sẽ giữ bệ đỡ mẫu
STAT trong hàng đợi xử lý cho đến khi hệ thống hoàn thành hút xét nghiệm
trên mẫu hiện tại. Sau khi hút xong, hệ thống di chuyển bệ đỡ ra khỏi trạm
hút và di chuyển bệ đỡ mẫu STAT sang trạm hút. Sau khi hệ thống hoàn
thành hút các xét nghiệm trên mẫu STAT và di chuyển lọ đựng mẫu STAT
ra khỏi trạm hút, hệ thống sẽ thực hiện 1 trong các hành động sau:
– Nếu còn lại thuốc thử trên mẫu hàng ngày mà hệ thống đã di chuyển
để xử lý mẫu STAT, hệ thống sẽ chuyển bệ đỡ mẫu hàng ngày đó trở lại
trạm hút để hoàn thành hút các xét nghiệm còn lại.
– Nếu hệ thống hoàn thành tất cả hoạt động hút trên mẫu mà hệ thống
đã di chuyển để xử lý mẫu STAT, hệ thống sẽ chuyển bệ đỡ tiếp theo
trong hàng đợi xử lý tới trạm hút để tiếp tục xử lý mẫu thông thường.
Giới thiệu về bệ đỡ
Hệ thống sử dụng bệ đỡ để vận chuyển mẫu bệnh phẩm, chất hiệu chuẩn
và chất kiểm chuẩn giữa SH và máy phân tích trên Atellica Magline Transport.
Mỗi bệ đỡ có 2 vị trí để giữ lọ đựng mẫu. Hệ thống chỉ sử dụng 1 vị trí để vận
chuyển 1 mẫu mỗi lần. Hệ thống để trống vị trí còn lại để robot SH có thể
đặt lọ đựng mẫu tiếp theo vào bệ đỡ trước khi lấy lọ đựng mẫu đã hoàn thành
ra. Điều này cho phép hệ thống tối đa hóa công suất bằng cách giảm thiểu
số lần robot di chuyển để nạp và dỡ mẫu.
Trong quá trình lắp đặt hệ thống, khách hàng có thể chỉ định số bệ đỡ mẫu
dành riêng cho mẫu STAT. Cấu hình mặc định của hệ thống có 2 bệ đỡ STAT.
LƯU Ý: Chỉ nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương mới được
phép thay đổi số bệ đỡ STAT được sử dụng.
Hình sau đây trình bày bệ đỡ có 1 lọ đựng mẫu:
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1
2

Lọ đựng mẫu
Bệ đỡ

Giới thiệu về Atellica SH
SH là cách chính để người vận hành tương tác với hệ thống. Máy cho phép
người vận hành nạp và dỡ các mẫu bệnh phẩm thường quy, mẫu STAT, chất
hiệu chuẩn và chất kiểm chuẩn (Cal-QC).
Mỗi hệ thống có thể có tối đa 3 SHs, mỗi SH có khả năng xử lý tới 500
mẫu/giờ.
Khi hệ thống được trang bị 1 SH, SH đó được gọi là SH Prime và bao gồm
Process Center Computer (PCC) cùng với màn hình hệ thống. Khi được trang
bị nhiều hơn 1 SH, SH có PCC và màn hình hệ thống là SH Prime và mọi SH
khác là SH Additional.
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1
2

SH Additional
SH Prime

Nắp trước và sau của SH khóa lại trong quá trình vận hành bình thường. Để
mở nắp trước hoặc sau, người vận hành yêu cầu mở khóa nắp từ màn hình
hệ thống hoặc máy tính bảng cho người vận hành. Sau khi người vận hành
mở khóa và mở nắp, hệ thống sẽ ngừng cấp điện cho robot của SH để bộ
phận này không thể chuyển động nữa. Sau khi người vận hành đóng và khóa
nắp, hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.
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SH (mặt trước)

1
2
3
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Màn hình hệ thống
Đèn báo trạng thái khả kiến
Nắp trước

4
5
6

Ngăn đựng mẫu
PCC
Cửa của PCC
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SH (mặt sau)

1
2
3
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Nắp sau
Lỗ thông khí
Công tắc điện chính
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SH (mặt trước bên trong)

1
2

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

Nắp trước
Robot
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SH (mặt sau bên trong)

1
2
3

178

Nắp sau
Khu vực Cal-QC storage
Nắp Atellica Magline Transport bên trong SH
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SH (mặt sau bên trong–nắp Atellica Magline Transport được lấy)

1
2
3

Nắp sau
Khu vực Cal-QC storage
Tube Characterization Station (TCS)

Giới thiệu về mô đun Decapper
Mô đun Decapper tháo và bỏ nắp khỏi tất cả các lọ đựng mẫu được phê
chuẩn (Trang 984 Giới thiệu về lọ đựng mẫu được hỗ trợ).
Trong hệ thống, Decapper có thể có 3 cấu hình vị trí.
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Bệ đỡ mẫu tiến đến Decapper và dừng lại. Các ống đựng mẫu không cần
tháo nắp được chuyển hướng và bỏ qua Decapper. Nếu ống đựng mẫu yêu
cầu tháo nắp, bộ rẽ nhánh sẽ mở ra và bệ đỡ di chuyển đến mô đun Decapper.

1
2
3
4

Bộ tháo nắp
Máng thải cho nắp
Ống đựng mẫu trong bệ đỡ
Bộ kẹp ống

Bộ kẹp ống sẽ giữ ống đựng mẫu ở vị trí tháo nắp. Đầu kẹp sẽ hạ xuống và
kẹp vào nắp của ống đựng mẫu. Để tháo nắp, đầu kẹp sẽ nâng lên và xoay
máng thải cho nắp rồi thả nắp xuống. Bộ kẹp ống sẽ nhả ống đã được tháo
nắp ra để tiếp xục xử lý.
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Nắp
Thùng đựng nắp thải
Ngăn đựng nắp thải
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1
2
3

Công tắc điện
Dây điện
Van áp suất

LƯU Ý: Những ống đựng mẫu được đậy nắp lại bằng tay thì phải được tháo
nắp bằng tay. Những ống đựng mẫu được niêm phong thì phải được mở
niêm phong bằng tay.

Giới thiệu về Atellica SHC
Atellica SHC là thiết bị chuyển mẫu cung cấp phần cứng để chuyển mẫu
thường quy và mẫu STAT giữa Lab Automation System (LAS) được kết nối và
hệ thống ở tốc độ tối đa 1200 mẫu/giờ (tùy theo cấu hình của LAS và hệ
thống cùng với thành phần lệnh).
Trong khi vận hành, người vận hành có thể nạp và dỡ mẫu đồng thời khỏi
ngăn đựng mẫu của SH trong khi hệ thống xử lý mẫu từ LAS. SHC đưa tất cả
các mẫu được chuyển tới LAS lại LAS. Người vận hành lấy tất cả các mẫu
mình đã nạp ra khỏi hệ thống qua giá và ngăn đựng của SH.
Nếu được trang bị, SHC được kết nối vào mặt bên của SH Prime và nhận toàn
bộ nguồn điện cũng như thông tin giao tiếp từ SH.
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Nắp của SHC khóa lại trong quá trình vận hành bình thường. Để mở nắp,
người vận hành yêu cầu mở khóa nắp từ giao diện người dùng chính. Sau
khi người vận hành mở khóa và mở nắp, hệ thống sẽ ngừng cấp điện cho
robot của SHC để chúng không thể chuyển động nữa. Sau khi đóng và khóa
nắp, người vận hành có thể tiếp tục hoạt động bình thường của hệ thống.
THẬN TRỌNG
Cẩn trọng khi mở nắp trước của SHC hoặc khi làm việc quanh nắp
đang mở. Nắp trước của SHC rất nặng và có thể gây thương tích nếu
một bộ phận cơ thể bị kẹp giữa nắp và khung SHC.
Nắp trước mới của SHC được gia cố khung thép để làm cho nắp cứng cáp
hơn. Nắp gia cố là một vật thể nặng, có 2 pít-tông khí hỗ trợ chuyển động
của nắp. Nắp có thể gây thương tích nếu có bất kỳ pít-tông khí nào gặp sự
cố và nắp sập xuống.
LƯU Ý: Nắp trước mới của SHC được lắp trên các hệ thống mới và trên hệ
thống hiện có được thay nắp.
SHC (mặt trước)

1
2
3
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Rãnh LAS
SHC
SH (giao diện người dùng chính không hiển thị)
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4
5

Máy tính của SHC
Cửa tiếp cận máy tính của SHC

SHC (mặt sau)

1
2
3
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Các công tắc điện chính
Lỗ thông khí
Bộ lọc khí
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SHC (mặt bên trong)

1
2
3
4
5

SHC TCS
Robot 1 (robot đưa vào)
Bệ đỡ Atellica Magline Transport
Chốt LAS
Robot 2 (robot đưa ra)

Giới thiệu về CH Analyzer
CH Analyzer tự động chứa tất cả phần cứng, thiết bị điện tử và phần mềm
cần thiết để xử lý mẫu và tạo kết quả, bao gồm phân phối, trộn và ủ mẫu
cũng như thuốc thử.
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Mặt trước CH với các nắp đóng

1
2
3

Nắp trước
Nắp đậy dung dịch IMT
Nắp trạm nạp thuốc thử thủ
công

4
5
6

Cửa ngăn đựng dung dịch
Ngăn đựng dung dịch hệ
thống
Cửa trước bên trái

Các tấm, nắp bảo vệ và nắp chắn trên máy phân tích che các hệ thống phụ
riêng lẻ và giảm bụi tích tụ trên các bộ phận. Để phục vụ cho mục đích nhận
dạng, tên tấm được in nổi trên mặt bên dưới của từng tấm. 3 nắp bảo vệ và
thanh chắn ống hút không có kiểu nhận dạng này.

186

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

7 Phần cứng

Các tấm trên CH nhìn từ mặt trước với nắp mở

1
2
3
4
5
6

D1
Thanh chắn ống hút pha
loãng
Tấm chắn đầu rửa pha loãng
D2
Tấm chắn đầu rửa phản ứng
LS
Tấm chắn đầu rửa phản ứng
RS

7
8
9
10
11
12
13
14

Bulb access
R3
Thanh chắn ống hút thuốc
thử
R4
Thanh chắn ống hút mẫu
R2
R1
D3

Nắp bên ngoài, cửa, ngăn đựng và nắp cho phép tiếp cận khi kiểm tra và
thay thế dung dịch.
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Mặt trước CH với nắp mở

1
2
3
4
5
6
7
8

Cánh tay pha loãng
Vòng pha loãng
Thiết bị trộn pha loãng
Cánh tay mẫu
Bộ rửa pha loãng
Bộ rửa phản ứng
Cánh tay thuốc thử 2
Cánh tay thuốc thử 1

9
10
11
12
13
14
15
16

Ngăn thuốc thử 1
Bộ nạp thuốc thử
Ngăn thuốc thử 2
Trạm nạp thuốc thử thủ công
Vòng phản ứng
Thiết bị trộn mẫu
Thiết bị trộn thuốc thử
Hệ thống IMT

Giới thiệu về IM Analyzer
IM Analyzer tự động chứa tất cả phần cứng, thiết bị điện tử và phần mềm
cần thiết để xử lý mẫu và tạo kết quả, bao gồm phân phối, trộn và ủ mẫu
cũng như thuốc thử.
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IM mặt trước với các nắp đóng

1
2
3
4
5
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Nắp nạp đầu hút mẫu
Màn hình mô-đun
Nắp thùng đựng cuvet
Ngăn đựng thuốc thử
Cửa khu vực chất thải rắn và
lỏng

6
7

Ngăn đựng dung dịch hệ
thống
Cửa khu vực chất thải rắn
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IM mặt trước với nắp mở

1
2
3
4

190

Bộ nạp đầu hút mẫu
Nắp nạp đầu hút mẫu
Ống hút mẫu
Nắp trước của hệ thống

5
6
7
8

Thùng đựng cuvet
Ngăn đựng thuốc thử
Quang kế
Vòng rửa
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IM mặt sau với nắp mở

1
2
3
4
5
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Ngăn thuốc thử
Bộ nạp thuốc thử
Ống hút thuốc thử
Nắp sau của hệ thống
Vòng ủ
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Chất thải rắn của IM

1
2
3
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Ngăn đựng chất thải của khay đầu hút mẫu
Cửa khu vực chất thải rắn
Ngăn đựng thùng chất thải rắn (chất thải ở cuvet và đầu hút mẫu)
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Ngăn đựng dung dịch hệ thống IM

Ký hiệu

Dung dịch hệ thống
IM Wash (Nước rửa IM)
IM Cleaner (Chất vệ sinh IM)
IM Acid (A-xít IM)
IM Base (Ba-zơ IM)
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Chất thải lỏng và nước của IM

1
2
3
4

Chất thải lỏng
Chất thải lỏng
Bình bẫy nước
Cửa khu vực chất thải rắn và
lỏng

5
6
7

Bộ phận sấy
Chất thải lỏng
Nước thuốc thử đặc biệt

Giới thiệu về Direct Load
Direct Load (DL) là một cụm hệ thống xử lý mẫu tùy chọn cho phép từng
máy phân tích hoạt động như một hệ thống độc lập.
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Lưu ý

DL

Cung cấp cơ cấu để đưa mẫu bệnh phẩm, chất hiệu chuẩn
và chất kiểm chuẩn vào máy phân tích được kết nối. DL
hỗ trợ nhiều loại ống cũng như cốc đầu ống có thể tích
nhỏ hơn.

Giá đựng mẫu

Cung cấp 6 vị trí cho ống đựng mẫu trên giá (45 mm x
60 mm x 90 mm) cho đầu vào của DL. Ống lồng cho phép
ống đựng mẫu có đường kính nhỏ hơn lỗ 16mm trên giá
lắp vừa một cách chắc chắn trên giá. Ống lồng cũng hỗ
trợ cho ống cảm biến mức nhỏ hơn.
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Tính năng

Lưu ý

Các hàng trên
giá đựng mẫu:
hàng đợi vào và
hàng đợi ra

Gồm một hàng đợi vào với sức chứa tối đa là 10 giá đựng
mẫu, cho tổng số là 60 ống đựng mẫu. Hàng đợi ra ở cạnh
hàng đợi vào và cũng có tối đa 10 giá. Một hệ thống băng
tải từ tính điều khiển chuyển động của các giá trên hàng
đợi.
Một cảm biến quang ở phía trước hàng đợi vào kích hoạt
trình tự nạp tự động khi người vận hành nạp một giá. Một
cảm biến trên hàng đợi ra phát hiện việc dỡ các giá và cho
phép các giá ở phía sau hàng đợi di chuyển lên phía trước.

Bộ di chuyển
giá

Di chuyển giá đựng mẫu từ hàng đợi vào trong bộ định
vị giá. Bộ di chuyển cũng đưa giá đựng mẫu vào hệ thống
quan sát để nhận dạng mẫu. Một cảm biến sẽ dò tìm giá
trước khi giá đi vào trong bộ di chuyển và một cảm biến
khác sẽ dò tìm hoạt động đi vào bộ định vị giá thành công.
Hộp của bộ di chuyển có thiết kế hình chữ L ở cả hai bên
để đẩy giá đựng mẫu dọc theo tấm đệm, vuông góc với
hàng đợi vào và hàng đợi ra.

Camera quan
sát và chức
năng xử lý hình
ảnh của giá

Xác định mã vạch ID giá, mã vạch ID ống, mã ống lồng
loại E, cốc đựng mẫu trong ống và các ống đựng mẫu
không có nắp. Hộp của bộ di chuyển tiếp xúc với cả hai
mặt của giá đựng mẫu để 2 camera ở mặt sau của thiết
bị có thể xử lý từng vị trí trên giá. Mỗi camera xử lý hình
ảnh cho 1 mặt của giá.

Bộ định vị giá
và chức năng
lấy mẫu

Di chuyển giá đựng mẫu tới các điểm lấy mẫu trên máy
phân tích. Máy phân tích có 2 điểm lấy mẫu xếp thành 2
hàng vị trí mẫu trên giá. Sau khi máy phân tích xử lý tất
cả 6 vị trí của giá, bộ định vị giá sẽ di chuyển giá bên dưới
bệ đỡ bộ di chuyển về phía hàng đợi ra. Giá đi qua một
cổng và di chuyển lên phía trước khi người vận hành dỡ
bất kỳ giá nào ở phía trước giá này trên hàng đợi ra.

Giới thiệu về hàng đợi vào và hàng đợi ra trên DL
Hàng đợi vào và hàng đợi ra cung cấp một cách thức nạp và dỡ, xác định và
đưa mẫu vào hệ thống để hút.
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Giới thiệu về ống lồng và giá đựng mẫu trên DL
Hệ thống đưa mẫu bệnh phẩm vào DL trong ống đựng mẫu hoặc Cốc đựng
mẫu trên ống (TTSC) được đặt trong ống đựng mẫu. Người vận hành chỉ có
thể sử dụng ống chính 3,5 – 10 mL không có cữ chặn trong giá đựng mẫu
trên DL. Giá đựng mẫu giữ 6 mẫu có mã vạch và mỗi vị trí có một số để thông
báo vị trí của mẫu. Sức chứa của hàng đợi ra là 10 giá đựng mẫu.

Bệ đỡ giá đựng mẫu giữ tối đa 5 giá một lần. Người vận hành lắp lưỡi của bệ
đỡ qua các lỗ trên giá để chuyển nhiều giá từ khu vực chuẩn bị tới DL.

Nếu người vận hành sử dụng lọ đựng mẫu không được chỉ định, họ phải cấu
hình giá đựng ống mở. Người vận hành cấu hình màu giá đơn và độ lệch ở
đáy ống. Người vận hành có trách nhiệm đặt các ống đựng mẫu được chấp
nhận vào giá đựng mẫu trong ống mở được chỉ định. Các giới hạn sau được
áp dụng khi sử dụng giá đựng ống mở:
• Chiều dài và đường kính ống phải vừa với lỗ lắp trên giá đựng mẫu.
• Lọ đựng mẫu phải có mã vạch hợp lệ.
• Không được có nắp.
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LƯU Ý: Hệ thống sử dụng ống có đáy giả làm ống gạn thứ hai để đánh mã
vạch trên máy phân tích tự động. Chiều dài ống không bằng với chiều sâu
của mẫu.
Giới thiệu về CH DL
CH DL tự động chứa tất cả phần cứng, thiết bị điện tử và phần mềm cần thiết
để xử lý mẫu và tạo kết quả, bao gồm phân phối, trộn và ủ mẫu cũng như
thuốc thử.
CH DL với các nắp đóng

1
2
3
4

Nắp trước
Nắp đậy dung dịch IMT
Nắp đậy khay thuốc thử
Cửa khu vực chất thải rắn và
lỏng

5
6
7

Ngăn đựng dung dịch hệ
thống
Hàng đợi ra
Hàng đợi vào

Các tấm và nắp bảo vệ trên máy phân tích che các hệ thống phụ riêng lẻ và
giảm bụi tích tụ trên các bộ phận. Để phục vụ cho mục đích nhận dạng, tên
tấm được in nổi trên mặt bên dưới của từng tấm. 3 nắp bảo vệ ống hút không
có kiểu nhận dạng này.
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Các tấm và nắp bảo vệ ống hút bên trong CH

1
2
3
4
5

D1
Tấm chắn đầu rửa pha loãng
D2
Tấm chắn đầu rửa phản ứng
LS
Tấm chắn đầu rửa phản ứng
RS

6
7
8
9
10
11

Tiếp cận bóng đèn
R3
R4
R2
R1
D3

Nắp bên ngoài, cửa, ngăn đựng và nắp cho phép tiếp cận khi kiểm tra và
thay thế dung dịch. Hàng đợi vào và hàng đợi ra nạp, dỡ, xác định và đưa
mẫu vào máy phân tích để xử lý.
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Mặt trước của CH DL với nắp mở

1
2
3
4
5
6
7
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Cánh tay pha loãng
Vòng pha loãng
Thiết bị trộn pha loãng
Cánh tay mẫu
Bộ rửa pha loãng
Bộ rửa phản ứng
Cánh tay thuốc thử 2

8
9
10
11
12
13
14

Cánh tay thuốc thử 1
Ngăn thuốc thử
Khay thuốc thử
Vòng phản ứng
Thiết bị trộn mẫu
Thiết bị trộn thuốc thử
Hệ thống IMT
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Trạm làm việc CH DL

1
2
3
4
5

Thiết bị đọc mã vạch
Màn hình
Bàn phím
Thiết bị trỏ
Máy tính

Giới thiệu về IM DL
IM DL tự động chứa tất cả phần cứng, thiết bị điện tử và phần mềm cần thiết
để xử lý mẫu và tạo kết quả, bao gồm phân phối, trộn và ủ mẫu cũng như
thuốc thử.
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Toàn bộ hệ thống với các nắp đóng

1
2
3
4
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Nắp nạp đầu hút mẫu
Nắp thùng đựng cuvet
Ngăn đựng thuốc thử
Cửa khu vực chất thải rắn và
lỏng

5
6
7
8

Ngăn đựng dung dịch hệ
thống
Cửa khu vực chất thải rắn
Hàng đợi ra
Hàng đợi vào
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Mặt trước của hệ thống với nắp mở

1
2
3
4

202

Bộ nạp đầu hút mẫu
Nắp nạp đầu hút mẫu
Ống hút mẫu
Nắp trước của hệ thống

5
6
7
8

Thùng đựng cuvet
Ngăn đựng thuốc thử
Quang kế
Vòng rửa
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Mặt sau của hệ thống với nắp mở

1
2
3
4
5
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Ngăn thuốc thử
Bộ nạp thuốc thử
Ống hút thuốc thử
Nắp sau của hệ thống
Vòng ủ
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Hoạt động hàng ngày
Chương này cung cấp thông tin về cách thực hiện các tác vụ hàng ngày trên
hệ thống. Để biết thêm thông tin chi tiết về các tác vụ này, hãy tham khảo
các chương tương ứng trong hướng dẫn này.

An toàn chung
Làm theo những thận trọng về an toàn khi vận hành hệ thống. Để biết thêm
thông tin về cách phòng tránh các mối nguy, hãy xem chương An toàn trong
hướng dẫn này.

Quy trình hoạt động hằng ngày trên hệ thống
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
Danh sách quy trình công việc sau đây là ví dụ về các hoạt động hàng ngày:
• Đăng nhập (Trang 639 Đăng nhập vào hệ thống).
• Phản hồi cảnh báo của hệ thống (Trang 135 Xem cảnh báo của hệ thống).
• Bảo đảm hoạt động bảo trì theo yêu cầu đã hoàn thành (Trang 548 Phản
hồi cảnh báo bảo trì).
• Kiểm tra trạng thái dung dịch và trạng thái vật tư trong CH (Trang 239 Kiểm
tra hệ thống CH và dung dịch trên IMT).
• Kiểm tra trạng thái dung dịch trong IMT (Trang 239 Kiểm tra hệ thống CH
và dung dịch trên IMT).
• Kiểm tra trạng thái dung dịch và vật tư trong IM (Trang 258 Kiểm tra trạng
thái của chất thải và vật tư trên IM).
• Kiểm tra trạng thái chất thải trong IM (Trang 258 Kiểm tra trạng thái của
chất thải và vật tư trên IM).
• Kiểm tra trạng thái thuốc thử trong Reagent Needs (Nhu cầu thuốc thử)
(Trang 234 Xem xét Reagent Needs (Nhu cầu thuốc thử)).
• Kiểm tra trạng thái hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trong Calibration
Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn) (Trang 411 Xem trạng thái yêu cầu
hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm) hoặc Calibration Needs (Nhu cầu hiệu
chuẩn) (Trang 275 Xem xét Calibration Needs (Nhu cầu hiệu chuẩn)).
• Xem xét trạng thái kiểm chuẩn thuốc thử xét nghiệm trong QC Needs
(Trang 278 Xem xét QC Needs).
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• Yêu cầu các mẫu hàng ngày và STAT (Trang 283 Yêu cầu xét nghiệm bệnh
nhân).
• Nạp mẫu (Trang 386 Nạp mẫu vào giá SH) và.
• Xem lại kết quả (Trang 295 Giới thiệu về Worklist Overview (Tổng quan về
danh sách công việc)).
• Lấy mẫu ra.
• Đăng xuất (Trang 640 Đăng xuất khỏi hệ thống).
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Inventory (Bản kiểm kê)
Chương này cung cấp thông tin về cách quản lý vật tư tiêu hao và sản phẩm
chất thải trên hệ thống.

Giới thiệu về Inventory (Bản kiểm kê) Reagent Overview (Tổng quan về
thuốc thử)
Inventory (Bản kiểm kê) Reagent Overview (Tổng quan về thuốc thử) cung
cấp thông tin về trạng thái của gói thuốc thử trên hệ thống, bao gồm:
• Onboard Stability (Độ ổn định trên hệ thống)
• Calibration Status (Trạng thái hiệu chuẩn) và Calibration Interval (Khoảng
thời gian hiệu chuẩn)
• QC Status (Trạng thái QC)
Reagent
Lưu ý
Overview
(Tổng quan về
thuốc thử)
Analyzer (Máy
phân tích)

Thuốc thử nằm trên máy phân tích này.

Reagent
(Thuốc thử)

Tên rút gọn của xét nghiệm, dung dịch vệ sinh hoặc vật
liệu phụ được liên kết với gói thuốc thử. Khi hàng Reagent
(Thuốc thử) được chọn, từng hàng trong bảng sẽ bắt đầu
bằng ô kiểm bên cạnh các hàng có thể chọn. Hộp kiểm
sẽ chọn tất cả xét nghiệm trong hàng tiêu đề của bảng.

Inventory (Bản
kiểm kê/Kho
lưu trữ/Dự trữ)

Số xét nghiệm còn lại cho gói thuốc thử chính. Thể tích
còn lại, tính bằng mL, đối với dung dịch vệ sinh trên CH,
nước rửa ống hút trên IM và vật liệu phụ trên IM.
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Reagent
Lưu ý
Overview
(Tổng quan về
thuốc thử)
Onboard
Bộ đếm ngược thời gian theo ngày và giờ cho độ ổn định
Stability (Độ ổn của gói thuốc thử trên hệ thống (OBS) còn lại. OBS bắt
định trên hệ
đầu khi:
thống)
• Người vận hành ban đầu sẽ nạp gói giữ ẩm hoặc thuốc
thử trên IM vào máy phân tích.
• Người vận hành ban đầu sẽ nạp chất rửa chính trên IM
vào máy phân tích.
• IM Analyzer chọc thủng gói phụ.
• IM chất pha loãng và thuốc thử phụ tùy theo cấu hình
thông tin xác định xét nghiệm trên IM.
• CH Analyzer sẽ chọc thủng gói hoặc giếng.
Sequence
(Trình tự)

Đối với gói trên CH, phần nhận dạng gói gồm 5 chữ số
của mã vạch.
Đối với gói trên IM, phần nhận dạng gói gồm 6 chữ số
của mã vạch.
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Reagent
Lưu ý
Overview
(Tổng quan về
thuốc thử)
Calibration
Status (Trạng
thái hiệu
chuẩn)

Ký hiệu hiển thị khi cần hiệu chuẩn gói hoặc lô thuốc thử.
Không phải xét nghiệm nào cũng yêu cầu hiệu chuẩn
thuốc thử.
• Không có ký hiệu: Không cần phải hiệu chuẩn.
• Ký hiệu màu xanh lục: Hiệu chuẩn hợp lệ tồn tại.
• Ký hiệu màu vàng:
– Chỉ tồn tại hiệu chuẩn một phần cho thuốc thử đó.
– Một hoặc nhiều mục sau đây sắp hết hạn đối với
thuốc thử đó: Hiệu chuẩn gói hoặc lô, OBS gói hoặc
lô thuốc thử
• Ký hiệu màu đỏ: Một hoặc nhiều mục sau đây được áp
dụng:
– Lỗi hoặc lô hết hạn
– OBS hết hạn
– Đã hết khoảng thời gian hiệu chuẩn
– Kết quả hiệu chuẩn không hợp lệ hoặc bị từ chối
– Xét nghiệm không có trạng thái hiệu chuẩn hợp lệ.

Calibration
Interval
(Khoảng thời
gian hiệu
chuẩn)

Cần có bộ đếm ngược thời gian theo ngày và giờ cho sự
kiện hiệu chuẩn tiếp theo cho gói hoặc giếng CH đó. Chức
năng đếm ngược đo được giá trị ngắn hơn giữa thời hạn
lô và Calibration Interval (Khoảng thời gian hiệu chuẩn)

Loại chất hiệu
chuẩn đang sử
dụng

Loại hoặc danh mục hiệu chuẩn hiện tại cho gói đã chọn
mà hệ thống sử dụng để tạo kết quả của bệnh nhân.
Trường này để trống nếu không tồn tại hiệu chuẩn hoạt
động nào trên hệ thống.
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Reagent
Lưu ý
Overview
(Tổng quan về
thuốc thử)
QC Status
Ký hiệu chỉ được hiển thị khi kết quả kiểm chuẩn của tối
(Trạng thái QC) thiểu 1 xét nghiệm dùng gói thuốc thử này được tạo trên
hệ thống.
• Không có ký hiệu: QC Statistics (Thống kê QC) không
được kích hoạt hoặc QC chưa được xử lý.
• Ký hiệu màu xanh lục: Đã xử lý kiểm chuẩn, không vi
phạm bất kỳ quy tắc nào và nằm trong phạm vi.
• Ký hiệu màu vàng: Tình trạng cảnh báo.
• Ký hiệu màu đỏ: Lỗi, lô hoặc OBS hết hạn.
Lot (Lô)

Lô gói thuốc thử, gói phụ, chất rửa hoặc gói giữ ẩm.

Cal Eligibility
(Đủ điều kiện
hiệu chuẩn)

Trạng thái đủ điều kiện để hiệu chuẩn Lot (Lô) và gói của
thuốc thử:
• Lô và Gói: Người vận hành có thể yêu cầu hiệu chuẩn
Lô hoặc Gói. Người vận hành nên yêu cầu hiệu chuẩn
lô nếu mục này khả dụng để có hiệu quả cao nhất.
• Pack (Gói): Thuốc thử không còn đủ mới để thực hiện
hiệu chuẩn lô và người vận hành yêu cầu hiệu chuẩn
gói. Người vận hành nạp gói mới nếu cần hiệu chuẩn lô.

Group by
reagent (Phân
nhóm theo
thuốc thử)

Ô kiểm lựa chọn chung để liệt kê thuốc thử theo tên rút
gọn. Cho phép người vận hành xem bảng kê tổng theo
xét nghiệm. Được khuyến cáo sử dụng khi thực hiện kiểm
kê thủ công.

CH Reagent
Details (Chi
tiết về thuốc
thử)

Lưu ý

Reagent Details Thông tin khác về gói thuốc thử sẽ hiển thị khi người vận
(Chi tiết về
hành chọn hộp kiểm Reagent (Thuốc thử).
thuốc thử)
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Name (Tên)

Tên rút gọn của xét nghiệm được liên kết với gói thuốc
thử.

Lot ID (ID lô)

Lô gói thuốc thử hoặc gói giữ ẩm.
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CH Reagent
Details (Chi
tiết về thuốc
thử)

Lưu ý

Pack Location
(Vị trí gói)

Ngăn thuốc thử trên máy phân tích chứa gói thuốc thử.

Position (Vị trí)

Vị trí của gói thuốc thử trong ngăn thuốc thử.

Status (Trạng
thái)

Trạng thái của gói thuốc thử:
• Idle (Nghỉ): Gói sử dụng được và hiện không dùng để
xử lý xét nghiệm. Nếu dỡ ra, gói sẽ không phải đợi quá
trình xử lý xét nghiệm hoàn tất.
• Unloading (Đang dỡ tải): Gói đang được dỡ ra khỏi
ngăn thuốc thử. Đợi quá trình dỡ hoàn tất.
• Volume Check Error (Lỗi kiểm tra thể tích): Gói không
đủ thể tích dung dịch và không sử dụng được nữa. Dỡ
và thải bỏ gói. Người vận hành nạp lại gói để xóa lỗi và
làm cho gói đó sử dụng được.
• Loading (Đang tải): Gói đang được nạp vào ngăn thuốc
thử. Đợi quá trình này hoàn tất.
• Processing (Đang xử lý): Gói đang được sử dụng để xử
lý xét nghiệm. Nếu hệ thống yêu cầu dỡ, máy phân tích
sẽ đợi quá trình xử lý các xét nghiệm theo lịch trình
hoàn tất.
• Expired (Hết hạn): Lô thuốc thử trong gói hoặc OBS đã
hết hạn và không sử dụng được nữa. Dỡ và thải bỏ gói.
• Empty (Trống): Gói không có thuốc thử. Dỡ và thải bỏ
gói.
• Error (Lỗi): Gói gây ra lỗi xử lý. Dỡ và kiểm tra trực quan
gói. Người vận hành nạp lại gói để thiết lập lại và sử
dụng số xét nghiệm còn lại.

Sequence
Number (Số
chuỗi)

Phần nhận dạng gói gồm 5 chữ số của mã vạch.

Paired Pack (Gói Phần nhận dạng gói gồm 5 chữ số của mã vạch thuốc
ghép cặp)
thử được ghép cặp trên CH nằm trong Reagent Details
(Chi tiết về thuốc thử).
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CH Reagent
Details (Chi
tiết về thuốc
thử)

Lưu ý

Count
Số xét nghiệm còn lại trong gói thuốc thử.
Remaining
(Đếm số còn lại)
Onboard
Stability

Bộ đếm ngược thời gian theo ngày và giờ cho OBS còn
lại. OBS bắt đầu từ lúc người vận hành nạp gói thuốc
thử trên CH vào máy phân tích. Thời hạn của lô thuốc thử
và thời gian thông khí của máy phân tích có ảnh hưởng
đến OBS.

Lot Expiration
(Hết hạn lô)

Ngày và giờ lô thuốc thử hết hạn.

Calibration
Expiration (Hết
hạn hiệu
chuẩn)

Thời gian hết hạn hiệu chuẩn ở định dạng ngày và giờ.

Well 1 (Giếng 1) Status (Trạng thái) và Test Count (Đếm số thử nghiệm)
cho Well 1 (Giếng 1) của gói thuốc thử.
Time Punctured Ngày và giờ máy phân tích chọc thủng gói cho Well 1
(Thời gian
(Giếng 1) và Well 2 (Giếng 2).
châm thủng)
Well 2 (Giếng 2) Status (Trạng thái) và Test Count (Đếm số thử nghiệm)
cho Well 2 (Giếng 2) của gói thuốc thử.
Calibrate Lot
Nút được kích hoạt sau khi một CH Analyzer cụ thể được
(Hiệu chuẩn lô) chọn và một gói thuốc thử hoặc giếng trên CH đủ điều
kiện để hiệu chuẩn lô. Tạo yêu cầu hiệu chuẩn cho gói
hoặc giếng được chọn. Chỉnh sửa yêu cầu này nếu yêu
cầu không được xử lý.
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Calibrate Pack
(Hiệu chuẩn
gói)

Nút được kích hoạt sau khi một CH Analyzer cụ thể được
chọn và một gói thuốc thử hoặc giếng trên CH đủ điều
kiện để hiệu chuẩn gói.

Disable Well 1
(Tắt Ô 1)/
Enable Well 1
(Bật Ô 1)

Nút yêu cầu có cấp bảo mật phù hợp. Nếu chất kiểm
chuẩn trong Giếng 1 thất bại, người vận hành hãy vô hiệu
hóa giếng đó và tiếp tục xử lý chất kiểm chuẩn bằng
Giếng 2.
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IM Reagent
Lưu ý
Details (Chi tiết
về thuốc thử)
Reagent Details Thông tin khác về gói thuốc thử sẽ hiển thị khi người
(Chi tiết về thuốc vận hành chọn hộp kiểm Reagent (Thuốc thử).
thử)
Name (Tên)

Tên rút gọn của xét nghiệm được liên kết với gói thuốc
thử.

Lot ID (ID lô)

Lô gói thuốc thử, gói phụ hoặc gói giữ ẩm.

Pack Location (Vị Ngăn thuốc thử trên máy phân tích chứa gói thuốc thử.
trí gói)
Position (Vị trí)

Vị trí của gói thuốc thử trong ngăn thuốc thử.

Count (Số
lượng)

Số xét nghiệm còn lại trong gói thuốc thử.

OBS

Bộ đếm ngược thời gian theo ngày và giờ cho OBS còn
lại. OBS bắt đầu khi:
• Người vận hành ban đầu sẽ nạp gói giữ ẩm hoặc thuốc
thử chính trên IM vào máy phân tích.
• Người vận hành ban đầu sẽ nạp chất rửa chính trên
IM vào máy phân tích.
• IM Analyzer sẽ chọc thủng gói chất rửa phụ.
• IM chất pha loãng và thuốc thử phụ tùy theo cấu hình
thông tin xác định xét nghiệm trên IM.

Calibration
Thời gian hết hạn hiệu chuẩn ở định dạng ngày và giờ.
Expiration (Hết
hạn hiệu chuẩn)

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

213

9 Inventory (Bản kiểm kê)

IM Reagent
Lưu ý
Details (Chi tiết
về thuốc thử)
Pack Status
(Tình trạng gói)

Các tình trạng sau sẽ ảnh hưởng đến tính sẵn dùng của
gói:
• Temperature Error (Lỗi nhiệt độ): Gói tiếp xúc với
nhiệt độ nằm ngoài phạm vi trong một khoảng thời
gian khá dài. Dỡ và thải bỏ gói.
• Volume Check Error (Lỗi kiểm tra thể tích): Gói không
đủ thể tích dung dịch và không thể sử dụng được nữa.
Dỡ và thải bỏ gói.
• Invalid Barcode (Mã vạch không hợp lệ): Gói có nhãn
mã vạch đọc được, nhưng không đáp ứng một giá trị
chấp nhận đã biết. Dỡ và thải bỏ gói.
• Bad Read (Kết quả đo sai): Gói có nhãn mã vạch không
đọc được. Nhập thủ công dữ liệu mã vạch.
• Reagent Pack Inactive (Gói thuốc thử bất hoạt): Gói bị
người vận hành vô hiệu hóa và không dùng được. Kích
hoạt gói hoặc dỡ và xử lý vứt bỏ gói.
• Lot Inactive (Lô bất hoạt): Lô thuốc thử trong gói bị
người vận hành vô hiệu hóa và không dùng được. Kích
hoạt lô thuốc thử trong gói hoặc dỡ và xử lý vứt bỏ gói.
• Unknown (Chưa biết): Gói không dùng được vì gói này
tham chiếu một mã sản phẩm thuốc thử hoặc lô thuốc
thử không xác định. Quét thẻ Thông tin nhận dạng
xét nghiệm/Đường cong chính tương ứng nếu phù
hợp.
• Contaminated (Bị nhiễm bẩn): Một thuốc thử khác lẫn
vào thuốc thử của gói này, khiến cho gói không dùng
được. Dỡ và thải bỏ gói.
• Duplicate Reagent Pack (Gói thuốc thử trùng nhau):
Nhãn gói trùng với một nhãn hiện có, nên gói này
không dùng được. Dỡ và nhập thủ công nhãn duy
nhất hoặc dỡ và xử lý vứt bỏ gói trên hệ thống.
• Insufficient Mixing (Trộn không đủ): Gói không dùng
được vì trộn chưa đủ kỹ. Hãy đợi đến khi quá trình trộn
hoàn tất.
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IM Reagent
Lưu ý
Details (Chi tiết
về thuốc thử)
• Use for Inventory (Sử dụng cho lưu trữ): Người vận
hành nạp thuốc thử dùng chung cho nhiều xét
nghiệm. Hệ thống sẽ gắn cờ gói là Use for Inventory
(Sử dụng cho lưu trữ) vì người vận hành quét xét
nghiệm phụ chứ không phải xét nghiệm chính. Không
có chỉ số về lượng dự trữ chính xác.
• Unload Immediately (Dỡ tải ngay lập tức): Gói được
xếp vào hàng đợi dỡ ngay và không cần đợi bất kỳ quá
trình xử lý xét nghiệm nào hoàn tất. Đợi đến khi gói
được dỡ ra.
• Unload (Dỡ tải): Gói được xếp vào hàng đợi dỡ sau khi
tất cả các xét nghiệm theo lịch có liên quan hoàn tất.
Đợi đến khi quá trình xử lý hoàn tất và gói được dỡ ra.
Calibrate Lot
(Hiệu chuẩn lô)

Nút được kích hoạt sau khi một IM Analyzer cụ thể được
chọn và một gói thuốc thử đủ điều kiện để hiệu chuẩn
lô. Tạo yêu cầu hiệu chuẩn cho gói được chọn. Chỉnh
sửa yêu cầu này nếu yêu cầu không được xử lý.

Calibrate Pack
Nút được kích hoạt sau khi một IM Analyzer cụ thể được
(Hiệu chuẩn gói) chọn và một gói thuốc thử đủ điều kiện để hiệu chuẩn
gói.
Refresh (Làm
mới)

Reagent Details (Chi tiết về thuốc thử) cập nhật bằng
trạng thái và số lượng hiện tại.

Edit (Sửa)

Người vận hành chỉnh sửa Count (Số lượng) và OBS.

Xem lại Reagent Inventory (Bản kiểm kê)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Reagent Overview
(Tổng quan về thuốc thử).
2. Chọn thuốc thử.
3. Xem lại Reagent Details (Chi tiết về thuốc thử).
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Giới thiệu về ký hiệu Inventory (Bản kiểm kê)
Ký hiệu cảnh báo người vận hành về hành động được yêu cầu hoặc thông
tin bổ sung. Số vị trí và tên rút gọn của xét nghiệm hiển thị trên biểu tượng
xét nghiệm. "Undefined (Chưa xác định)" hiển thị cho các xét nghiệm do
người vận hành CH Analyzer xác định.
Ký hiệu
Inventory (Bản
kiểm kê)

Mô tả ký hiệu

Lỗi gói thuốc thử hoặc vật tư không dùng được. Lỗi này
bao gồm:
• Đã hết
• Thuốc thử đã hết hạn
• Đã hết thời gian ổn định trên hệ thống (OBS)
• Lỗi nhiệt độ kéo dài
• Sự cố với bộ nạp - khi bộ nạp thuốc thử xử lý nhầm
gói thuốc thử
• Lỗi kiểm tra lượng thuốc thử (RVC) dư thừa
• Không tương thích với thông tin nhận dạng xét
nghiệm
• Gói giống nhau
• Gói bị nhiễm bẩn
Vật tư hoặc gói thuốc thử hết hạn hoặc còn ít. Biểu
tượng hiển thị 24 giờ trước ngày hết hạn. Ngưỡng cảnh
báo thuốc thử do người vận hành xác định (mức thuốc
thử thấp) được xác định bằng số lượng xét nghiệm còn
lại trong Alert Settings (Cài đặt cảnh báo) ở System
Configuration (Cấu hình hệ thống).
Trạng thái vật tư là OK.
Đang chuyển gói thuốc thử.

Dung dịch hệ thống đã hết.
Mức dung dịch hệ thống hiện tại.
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Ký hiệu
Inventory (Bản
kiểm kê)

Mô tả ký hiệu

Dung dịch hệ thống đầy.
Các gói đã hết hoặc hết hạn. Cần lấy gói ra.
Lỗi mã vạch hoặc khó đọc.
Mã lô.
Ngày hết hạn sử dụng.
Sử dụng trước ngày quy định.
Ký hiệu CH

Mô tả ký hiệu
Lượng thuốc thử Pretreatment (Xử lý trước) còn lại.
Số lượng xét nghiệm trên IMT còn lại.
Vị trí trống.

Còn ít hoặc sắp hết hạn.

Gói đã dùng hết hoặc hết hạn.

Lỗi đọc hoặc mã vạch không hợp lệ hay gói do người
vận hành xác định chưa được chỉ định.
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Ký hiệu CH

Mô tả ký hiệu
Sẵn sàng để sử dụng.

Ký hiệu IM

Mô tả ký hiệu
Vị trí trống.
Thuốc thử chính sẵn sàng để sử dụng.
Thuốc thử chính còn ít hoặc sắp hết hạn.
Thuốc thử chính đã dùng hết hoặc hết hạn.
Thuốc thử phụ sẵn sàng để sử dụng.
Thuốc thử phụ còn ít hoặc sắp hết hạn.
Thuốc thử phụ đã dùng hết hoặc hết hạn.
Lỗi đọc mã vạch hoặc mã vạch của thuốc thử chính hoặc
phụ không hợp lệ.
Gói thuốc thử chính trong ngăn đựng đã > 30 phút và
cần trộn lại.
Ngăn đựng thuốc thử đã khóa.
Ngăn đựng thuốc thử đã được mở khóa.

Ký hiệu trạng
thái chất hiệu
chuẩn-chất
kiểm chuẩn

Mô tả ký hiệu

Lô hoặc gói xét nghiệm có hiệu chuẩn thành công.
Lô hoặc gói xét nghiệm không có hiệu chuẩn hoặc có
nhưng không thành công, bị từ chối hoặc hết hạn.
Hiệu chuẩn lô hoặc gói xét nghiệm sẽ sớm hết hạn.
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Ký hiệu trạng
thái chất hiệu
chuẩn-chất
kiểm chuẩn

Mô tả ký hiệu

Kết quả kiểm chuẩn cho xét nghiệm nằm trong phạm
vi mục tiêu.
Kết quả kiểm chuẩn cho xét nghiệm đã tạo ra lỗi kiểm
chuẩn.
Kết quả kiểm chuẩn cho xét nghiệm đã tạo ra cảnh báo
kiểm chuẩn.

Giới thiệu về Reagent Loader (Máy nạp thuốc thử)
Reagent Loader (Máy nạp thuốc thử) hiển thị trạng thái của những mục sau:
• Loader (Máy nạp)
• Khóa cửa của bộ nạp (chỉ IM)
• Activity (chỉ IM)
• Reagent Inventory (Bản kiểm kê thuốc thử) trong bộ nạp
Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề trên CH Reagent Loader (Máy nạp
thuốc thử) (Trang 220 Giới thiệu về CH Reagent Loader (Máy nạp thuốc
thử)).
Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề trên IM Reagent Loader (Máy nạp
thuốc thử) (Trang 225 Giới thiệu về IM Reagent Loader (Máy nạp thuốc thử)).

Giới thiệu về Quản lý thuốc thử trên CH
CH Analyzer bảo quản các gói thuốc thử trong ngăn thuốc thử, có 2 ngăn
thuốc thử được bảo quản lạnh. Mỗi ngăn thuốc thử có một đai trong và đai
ngoài. Đai trong giữ 24 gói và đai ngoài giữ 46 gói. Vị trí trên đai trong được
đánh số 0–23 và vị trí trên đai ngoài được đánh số 24–69. Mỗi ngăn thuốc
thử chứa tổng cộng 70 gói cho trắc quang, Reagent Probe Cleaner (RPC –
Chất tẩy rửa ống hút thuốc thử) và Water Bath Additive (WBA – chất phụ gia
bể nước). Cả hai ngăn chứa tổng cộng 140 gói.
Ngăn thuốc thử

Gói

1

P1

2

P2
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CH Analyzer nạp các xét nghiệm 2 thuốc thử dưới dạng gói đôi, đặt một gói
trên mỗi ngăn thuốc thử. P1 và P2 luôn có 2 lọ. Đối với xét nghiệm 3 thuốc
thử, P1 chứa thuốc thử 1 và 3, P2 chứa thuốc thử 2.
Bộ nạp thuốc thử:
1. Lấy gói từ khay thuốc thử.
2. Xác định gói bằng thiết bị đọc mã vạch của thuốc thử.
3. Đặt gói vào vị trí đã chỉ định trên ngăn thuốc thử 1 hoặc ngăn thuốc
thử 2.
4. Dỡ gói đã hết hoặc hết hạn khỏi ngăn đựng.
Ngăn thuốc thử hoạt động theo chu kỳ 3 giây với khoảng 1 giây cho chuyển
động và 2 giây để ống hút thuốc thử tương ứng đi vào ngăn đựng.
Thể tích hút thuốc thử là 10–100 μL/xét nghiệm.
Giới thiệu về CH Reagent Loader (Máy nạp thuốc thử)
Trạng thái của vị trí thuốc thử trên CH đã quét hiển thị trong Reagent Loader
(Máy nạp thuốc thử). Màu sắc và ký hiệu đi kèm với gói sẽ hiển thị trạng thái
của gói. Khi người vận hành dọn sạch bộ nạp thuốc thử và đóng nắp lại, bộ
nạp sẽ được quét lại, đưa các vị trí về lại trạng thái trống.
Biểu tượng thuốc
thử trên CH

Trạng thái vị trí
Vị trí trống

Thuốc thử còn ít hoặc sắp hết hạn

Gói trống hoặc hết hạn.

Lỗi đọc hoặc mã vạch không hợp lệ hay gói do
người vận hành xác định chưa được chỉ định.
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Biểu tượng thuốc
thử trên CH

Trạng thái vị trí
Sẵn sàng nạp

Trạng thái sau hiển thị trong Loader Status (Trạng thái bộ nạp):
• Trạng thái của cần bộ nạp thuốc thử (Idle (Nghỉ), Transfer inprocess (Đang
chuyển), Scanning inprocess (Đang quét) hoặc mô tả lỗi bộ nạp)
• Trạng thái của nắp bộ nạp thuốc thử (Reagent loader lid is closed (Nắp bộ
nạp thuốc thử đóng) hoặc Reagent loader lid is open (Nắp bộ nạp thuốc
thử mở))
Trong Reagent Inventory (Kho lưu trữ thuốc thử), một ký hiệu biểu thị mức
của toàn bộ gói và vị trí trống trong mỗi ngăn thuốc thử. P1 Reagents (Thuốc
thử P1) trên ngăn thuốc thử 1. P2 Reagents (Thuốc thử P2) trên ngăn thuốc
thử 2.
Nếu chọn Clear All (Xóa tất cả) trước khi làm trống bộ nạp, người vận hành
phải bảo đảm tất cả vị trí đều trống trong bộ nạp thuốc thử.
Giới thiệu về gói thuốc thử CH
Gói thuốc thử là gói có 2 giếng. Mỗi lọ đựng tối đa 25 mL thuốc thử. Trong
hầu hết các trường hợp, giếng đôi cho độ ổn định trên hệ thống lâu hơn vì
giếng thứ hai không được mở cho đến khi máy phân tích cần thuốc thử. Đối
với một số xét nghiệm, cả hai lọ được mở cùng lúc. Một số gói này có ống
lồng để giảm thiểu việc hấp thụ CO2 vào thuốc thử.
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1
2
3

CH gói thuốc thử, không có
4
ống lồng
5
Giếng 1
6
CH gói thuốc thử có ống lồng

Giếng 2
Ống lồng trong gói thuốc thử
Nhãn mã vạch của gói thuốc
thử

Nhãn mã vạch trên gói thuốc thử xác định xét nghiệm, lô, ngày hết hạn, số
xét nghiệm tối đa cho gói và vị trí ngăn đựng.
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CH nhãn gói thuốc thử

1
2
3
4
5

mã vạch 2D
Tên rút gọn của xét nghiệm
Lô
Ngày hết hạn
Nguy cơ về an toàn

Chuẩn bị và trộn các gói thuốc thử nhất định theo cách thủ công trước khi
nạp vào CH Analyzer. Tham khảo IFU xét nghiệm để biết hướng dẫn chuẩn
bị. Tất cả tài liệu để chuẩn bị thủ công thuốc thử nằm trong cùng một gói.
Thuốc thử xét nghiệm có sẵn dưới dạng gói đơn hoặc gói đôi. CH Analyzer
sẽ nạp xét nghiệm chứa gói có nắp màu dưới dạng gói đơn lẻ.
CH Analyzer sẽ nạp các gói được ghép cặp có cùng lô dưới dạng nhóm. Gói
thuốc thử đôi có nắp với các màu khác nhau.
Nạp thuốc thử trên CH
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
1. Mở nắp khay thuốc thử.
2. Thêm tối đa 6 gói thuốc thử.
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3. Đóng nắp khay thuốc thử.
LƯU Ý: Khi nắp khay thuốc thử đóng, bộ kẹp sẽ kiểm tra gói và tự động
nạp các gói hợp lệ. Mở nắp khay thuốc thử trong quá trình nạp sẽ hoàn
thành quy trình trước khi khay thuốc thử di chuyển trở lại khu vực nạp.
4. Xem lại Reagent Loader (Bộ nạp thuốc thử) và khắc phục mọi sự cố.
Giới thiệu về Auto Reagent Pack Unload (Tự động dỡ gói thuốc thử) trên CH
Cài đặt Auto Reagent Pack Unload (Tự động dỡ gói thuốc thử) trong Module
Configuration (Cấu hình mô-đun) cho phép hệ thống tự động dỡ các gói
thuốc thử không còn dùng được để xử lý xét nghiệm trên CH. Gói thuốc thử
sẽ không dùng được nữa trong các điều kiện sau:
Điều kiện

Lưu ý

Cạn kiệt

Gói thuốc thử trống.

OBS (độ ổn định trên hệ thống) của OBS của gói thuốc thử đã hết.
gói đã hết
Hết hạn lô thuốc thử

Lô thuốc thử đã hết hạn.

Gói giống nhau

Một hoặc nhiều gói thuốc thử trên
khay có ID gói giống nhau.

Nhiễm bẩn

Gói thuốc thử bị nhiễm bẩn.
LƯU Ý: Tình trạng nhiễm bẩn có thể
xảy ra nếu thiết bị nạp thuốc thử làm
rơi một gói và thuốc thử chảy tràn
trong ngăn đựng thuốc thử.

Lỗi nhiệt độ kéo dài

Gói ở trong ngăn đựng có tình trạng
lỗi nhiệt độ trong quá 3 giờ.

Lỗi kiểm tra thể tích thừa

Các đợt kiểm tra cảm biến mức xác
định rằng gói thuốc thử bị cạn ngoài
dự kiến. CH Analyzer coi 3 lỗi kiểm
tra thể tích liên tiếp trên cùng một
gói thuốc thử là thừa.

Cài đặt Auto Reagent Pack Unload (Tự động dỡ gói thuốc thử) được bật theo
mặc định. Tính năng Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) sẽ ghi lại mọi
thay đổi đối với cài đặt này.
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Giới thiệu về Quản lý thuốc thử trên IM
Ngăn thuốc thử IM chứa các gói thuốc thử chính và phụ trong khay quay.
Khay chứa tối đa 42 gói thuốc thử chính và 35 gói thuốc thử phụ. Ban đầu,
khay chứa 7 gói giữ ẩm và tối đa 3 gói giữ ẩm khác. Nếu tất cả 10 gói giữ
ẩm được nạp, khay chứa tối đa 32 gói thuốc thử phụ. Thiết bị đọc mã vạch
trong ngăn thuốc thử sẽ đọc mã vạch của gói giữ ẩm và thuốc thử trong khi
khởi động. Ngăn thuốc thử duy trì nhiệt độ 4–8 °C và độ ẩm 70–100%.
Chuyển động của khay quay sẽ trộn các gói thuốc thử.
Bộ nạp thuốc thử sẽ chọn gói thuốc thử từ khay thuốc thử ở phía trước
máy phân tích và đặt gói vào vị trí trên khay quay. Thiết bị đọc mã vạch trong
bộ nạp thuốc thử sẽ đọc mã vạch của gói thuốc thử. Bộ nạp thuốc thử cũng
dỡ các gói không thể sử dụng.
Ngăn thuốc thử có cửa nạp thủ công cho phép người vận hành lấy các gói
khỏi khay quay trong trường hợp mất điện.
Giới thiệu về IM Reagent Loader (Máy nạp thuốc thử)
Trạng thái của gói thuốc thử trên IM hiển thị trong Reagent Loader (Máy nạp
thuốc thử). Màu sắc và ký hiệu đi kèm với gói sẽ hiển thị trạng thái của gói.
Khi người vận hành dọn sạch bộ nạp thuốc thử và đóng ngăn đựng, ngăn
đựng sẽ khóa lại, bộ nạp sẽ quét lại và trạng thái gói của từng vị trí sẽ được
cập nhật.
Biểu tượng thuốc
thử trên IM

Trạng thái vị trí
Vị trí trống
Thuốc thử chính đã sẵn sàng để sử dụng
Thuốc thử chính còn ít hoặc sắp hết hạn
Thuốc thử chính đã dùng hết hoặc hết hạn
Thuốc thử phụ đã sẵn sàng để sử dụng
Thuốc thử phụ còn ít hoặc sắp hết hạn
Thuốc thử phụ đã dùng hết hoặc hết hạn
Mã vạch không hợp lệ hoặc lỗi khi đọc mã vạch của
thuốc thử chính hoặc phụ

Các trạng thái sau sẽ hiển thị cho Reagent Drawer (Ngăn chứa thuốc thử):
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• Reagent Drawer locked (Ngăn đựng thuốc thử đã khóa): để mở khóa ngăn
đựng thuốc thử trên IM, người vận hành chọn Unlock Drawer (Mở khóa
ngăn chứa).
• Reagent Drawer unlocked and opened (Ngăn đựng thuốc thử đã mở khóa
và mở ra).
Trạng thái sau hiển thị trong Loader Status (Trạng thái bộ nạp):
• Idle (Nghỉ)
• Transfer inprocess (Đang chuyển)
• Mô tả về lỗi của bộ nạp
Trong Reagent Inventory (Bản kiểm kê thuốc thử), một ký hiệu biểu thị mức
của toàn bộ gói Primary Reagents (Thuốc thử chính) và Ancillary Reagents
(Thuốc thử phụ), cũng như vị trí trống trong ngăn thuốc thử.
Nếu người vận hành chọn Clear All (Xóa tất cả), thì người vận hành phải bảo
đảm tất cả vị trí đều trống trong bộ nạp thuốc thử, vì tất cả thông tin trạng
thái đều bị xóa.
THẬN TRỌNG
Không chọn Issue Resolved (Vấn đề đã được giải quyết) trước khi
loại bỏ sự cản trở. Bộ nạp có thể bị hư hỏng và tất cả thuốc thử trong
ngăn có thể bị nhiễm bẩn.
Để xóa sự cố hoặc cảnh báo cản trở trong ngăn thuốc thử trên IM, người vận
hành chọn Resume Work (Khôi phục hoạt động) sau khi loại bỏ mọi sự cản
trở.
Giới thiệu về gói thuốc thử IM
IM Analyzer sử dụng các gói thuốc thử chính và phụ.
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1
2
3
4
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IM gói thuốc thử chính
Số mã vạch
Nguy cơ về an toàn
Tên rút gọn của xét nghiệm

5
6
7
8

Số lượng xét nghiệm
Ngày hết hạn
Lô
mã vạch 2D
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1
2
3
4

IM gói thuốc thử phụ
Nguy cơ về an toàn
Tên rút gọn của xét nghiệm
Số seri

5
6
7

Ngày hết hạn
Lô
mã vạch 2D

Để biết thông tin về cách sử dụng gói thuốc thử IM, hãy xem trợ giúp trực
tuyến (Trang 232 Xử lý gói thuốc thử trên IM).
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1
2
3

IM gói giữ ẩm phụ
mã vạch 2D
Số seri

Giới thiệu về gói giữ ẩm IM
Gói giữ ẩm duy trì độ ẩm của ngăn thuốc thử trong khoảng 70–100%. Ban
đầu, người vận hành nạp 7 gói giữ ẩm trống. Hệ thống tự động nạp gói chứa
nước trong quy trình bảo trì hàng ngày. Hệ thống giám sát độ ẩm trong ngăn
thuốc thử và nếu độ ẩm xuống dưới 70%, có thể cần thêm tối đa 3 trong
tổng số 10 gói giữ ẩm.
Nạp gói thuốc thử trên IM
1. Đảm bảo hệ thống ở trạng thái Sẵn sàng hoặc Đang xử lý.
2. Trộn thủ công các gói thuốc thử chính (Trang 230 Trộn thuốc thử IM theo
cách thủ công).
3. Mở ngăn đựng thuốc thử.
4. Thêm tối đa 5 gói thuốc thử chính hoặc phụ.
5. Đóng ngăn đựng thuốc thử.
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Trộn thuốc thử IM theo cách thủ công
1. Nếu gói thuốc thử được chọc thủng, ấn nhẹ màng tự dán của phòng xét
nghiệm che khu vực màng bị chọc thủng khi trộn để ngăn rò rỉ.
2. Khi màng dựng lên, nắm nhẹ từng đầu của gói thuốc thử.
3. Nâng 1 đầu của gói 90º theo chiều dọc.
4. Đặt lại gói về vị trí nằm ngang.
5. Nâng lại đầu kia của gói 90º theo chiều dọc.
6. Đặt lại gói về vị trí nằm ngang.
7. Lặp lại bước 2–5 tối thiểu 20 lần hoặc cho đến khi:
– Mọi khối kết được phá vỡ và không còn xuất hiện ở đáy gói nữa.
– Không có khối tích tụ lớn nào nổi lên trong gói nữa.
LƯU Ý: Nếu bọt xuất hiện trong gói, trộn với tốc độ chậm hơn.
8. Trộn thêm 5–10 lần để đảm bảo trộn kỹ.
9. Nếu gói thuốc thử được chọc thủng, dỡ màng tự dán của phòng xét
nghiệm.
10. Nạp gói thuốc thử vào máy phân tích (Trang 229 Nạp gói thuốc thử trên
IM).
Nạp gói giữ ẩm IM
1. Mở ngăn đựng thuốc thử.
2. Nạp 5 gói giữ ẩm trống.
3. Đóng ngăn đựng thuốc thử.
4. Để nạp thêm 2 gói, lặp lại các bước 1–3 sau khi hệ thống hoàn tất quá
trình tải 5 gói giữ ẩm đầu tiên.
Dỡ gói thuốc thử
LƯU Ý: Sử dụng quy trình này để cho phép các xét nghiệm Đang xử lý được
liên kết với gói thuốc thử đã chọn hoàn thành trước khi lấy ra. Để dừng xử
lý và hủy ngay các xét nghiệm được liên kết với gói thuốc thử của IM đã chọn,
hãy sử dụng quy trình Unload Immediately (Dỡ tải ngay lập tức)
(Trang 231 Dỡ gói thuốc thử IM ngay lập tức).
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
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1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Reagent Overview
(Tổng quan về thuốc thử).
2. Chọn biểu tượng máy phân tích.
3. Chọn gói thuốc thử thích hợp.
4. Chọn Unload (Dỡ tải).
5. Kiểm tra trạng thái của các gói thuốc thử thích hợp từ bước 2 trong Bộ
nạp thuốc thử trước khi mở nắp khay thuốc thử.
6. Mở ngăn đựng hoặc nắp khay thuốc thử.
7. Lấy gói thuốc thử ra khỏi khay thuốc thử.
8. Nếu gói thuốc thử được chọc thủng và có ý định tái sử dụng, hãy che
vùng có màng được chọc thủng của gói thuốc thử bằng màng tự dán
của phòng xét nghiệm.
9. Bảo quản các gói thuốc thử có thể sử dụng theo IFU xét nghiệm.
Dỡ gói thuốc thử IM ngay lập tức
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
LƯU Ý: Sử dụng Unload Immediately (Dỡ tải ngay lập tức) để dừng xử lý và
hủy xét nghiệm liên quan đến gói thuốc thử đã chọn. Để dỡ gói sau khi xét
nghiệm Đang xử lý đã hoàn thành, hãy xem (Trang 230 Dỡ gói thuốc thử).
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Reagent Overview
(Tổng quan về thuốc thử).
2. Chọn biểu tượng máy phân tích.
3. Chọn gói thuốc thử 1–5.
4. Chọn Unload Immediately (Dỡ tải ngay lập tức).
LƯU Ý: Trạng thái thuốc thử thay đổi thành "Operator requested
immediate pack removal. (Người vận hành yêu cầu loại bỏ gói ngay lập
tức.)" trong Reagent Details (Chi tiết về thuốc thử).
5. Chọn Reagent Loader (Máy nạp thuốc thử).
6. Chọn biểu tượng máy phân tích.
7. Đảm bảo trạng thái của ngăn đựng thuốc thử IM là

.

8. Mở ngăn đựng thuốc thử.
9. Lấy gói thuốc thử ra khỏi khay thuốc thử.
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10. Nếu gói thuốc thử được chọc thủng và dự định được tái sử dụng, che
vùng có màng được chọc thủng của gói thuốc thử bằng màng tự dán
của phòng xét nghiệm.
11. Nếu muốn tái sử dụng, hãy bảo quản gói thuốc thử ở 2–8 °C.
Xử lý gói thuốc thử trên IM
LƯU Ý: Trong khi cất giữ ngoài hệ thống, các hạt ở pha rắn sẽ lắng xuống
đáy gói thuốc thử chính dưới dạng hạt nhỏ.
Nếu chức năng làm lạnh ngăn thuốc thử trên máy phân tích bị tắt trong hơn
2 giờ hoặc trong trường hợp mất điện hơn 30 phút, hãy tháo và cất giữ tất
cả các gói thuốc thử.
Nếu quá trình trộn trong ngăn thuốc thử trên máy phân tích bị tắt từ 30 phút
trở lên, hãy tháo và bảo quản tất cả các gói thuốc thử chính và trộn thủ công
trước khi tiếp tục vận hành máy bình thường.
1. Che phần màng bị chọc thủng của gói thuốc thử bằng màng tự dán của
phòng xét nghiệm.
2. Bảo quản mọi gói thuốc thử ngoài hệ thống ở 2–8 °C.
3. Trước khi nạp gói thuốc thử chính vào hệ thống, hãy trộn gói theo cách
thủ công để tái huyền phù các hạt một cách đồng nhất (Trang 230 Trộn
thuốc thử IM theo cách thủ công).
4. Đưa gói thuốc thử trở lại hệ thống khi nhiệt độ của ngăn thuốc thử đạt
2–8 °C.
5. Xác minh đặc tính của thuốc thử dựa trên kết quả kiểm chuẩn được
chấp nhận (Trang 489 Tiến hành kiểm chuẩn ) hoặc theo tiêu chí của
phòng xét nghiệm.
LƯU Ý: Nếu khoang thuốc thử nằm ngoài phạm vi nhiệt độ trong hơn
60 phút, thì hệ thống sẽ gắn cờ cho các kết quả sử dụng những thuốc
thử đó là Reagent Compartment Temperature (Nhiệt độ khoang chứa
thuốc thử).

Giới thiệu về Reagent Needs (Nhu cầu thuốc thử)
Reagent Needs (Nhu cầu thuốc thử) sẽ đăng nhu cầu thuốc thử dựa trên việc
so sánh số xét nghiệm dự kiến cho ngày đó với bảng kê hiện tại. Người vận
hành cấu hình ngưỡng và theo dõi bảng kê thuốc thử trong Setup (Cài đặt)
> Settings (Cài đặt) > System Configuration (Cấu hình hệ thống)
> Reagent Requirements Settings (Cài đặt yêu cầu thuốc thử).
Các lý do đăng nhu cầu bao gồm:
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• Predictive (Dự đoán): Nhu cầu được gợi ý dựa trên ngưỡng giới hạn do
người vận hành hoặc tính năng sử dụng xét nghiệm theo lịch sử của hệ
thống xác định.
• Below Threshold (Dưới ngưỡng): Mức thuốc thử kiểm kê đạt ngưỡng cảnh
báo đỏ do người vận hành xác định trong Reagent Requirements Settings
(Cài đặt yêu cầu thuốc thử). Điều này bao gồm cả chất tẩy rửa ống hút
thuốc thử trên CH và WBA với các giới hạn định sẵn và không thể thay đổi.
• Pending Orders (Các lệnh đang chờ): Mức thuốc thử kiểm kê đạt trạng thái
cảnh báo đỏ vì tồn tại yêu cầu trong Worklist (Danh sách công việc) và
không có thuốc thử trên hệ thống cho xét nghiệm.
Nhu cầu sẽ có màu đỏ khi bảng kê hiện tại nằm dưới ngưỡng do người vận
hành xác định hoặc khi có yêu cầu đang chờ xử lý mà không có sẵn thuốc thử.
Nếu cảnh báo xuất hiện hoặc gói được nạp, dữ liệu sẽ cập nhật để phản ánh
thay đổi. Các cột còn lại sẽ được làm mới 1–5 phút mỗi lần.
Reagent Needs (Nhu cầu
thuốc thử)

Lưu ý

Name

Tên của thuốc thử xét nghiệm sẽ có màu đỏ
khi số xét nghiệm trên hệ thống nằm dưới
ngưỡng Manual (Thủ công) do người vận
hành xác định trong Reagent Requirements
Settings (Cài đặt yêu cầu thuốc thử).

Average Tests (Các thử
nghiệm trung bình)

Người vận hành cấu hình thủ công hoặc do
hệ thống thu thập tự động. Khi thu thập tự
động, hệ thống sẽ tính toán mức sử dụng
xét nghiệm trung bình trong 5 tuần vừa qua
cho khoảng thời gian 24 giờ hiện tại. Mục
này được cấu hình trong Reagent
Requirements Settings (Cài đặt yêu cầu
thuốc thử).

Tests to Perform

Chênh lệch giữa Average Tests (Các thử
nghiệm trung bình) và số lượng xét nghiệm
được thực hiện.

Packs to Load

Số lượng gói thuốc thử cần dùng cho đến
thời điểm cuối ngày do người vận hành xác
định. Hệ thống tính toán làm số xét nghiệm
Tests Remaining (Thử nghiệm còn lại) ÷ trên
mỗi gói từ IFU thích hợp.
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Reagent Needs (Nhu cầu
thuốc thử)

Lưu ý

Analyzers

Danh sách các máy phân tích hoạt động,
được phân tách bằng dấu phẩy nếu có nhiều
máy phân tích cần dùng cùng 1 gói thuốc
thử.

Reasons

• Predictive (Dự đoán): Nhu cầu được gợi ý
dựa trên ngưỡng giới hạn do người vận
hành hoặc tính năng sử dụng xét nghiệm
theo lịch sử của hệ thống xác định.
• Below Threshold (Dưới ngưỡng): Mức
thuốc thử kiểm kê đạt ngưỡng cảnh báo
đỏ do người vận hành xác định trong
Reagent Requirements Settings (Cài đặt
yêu cầu thuốc thử). Điều này bao gồm cả
chất tẩy rửa ống hút thuốc thử trên CH và
WBA với các giới hạn định sẵn và không
thể thay đổi.
• Pending Orders (Các lệnh đang chờ): Mức
thuốc thử kiểm kê đạt trạng thái cảnh báo
đỏ vì tồn tại yêu cầu trong Worklist (Danh
sách công việc) và không có thuốc thử
trên hệ thống cho xét nghiệm.

Xem xét Reagent Needs (Nhu cầu thuốc thử)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Reagent Needs (Nhu
cầu thuốc thử).
2. Xác định nhu cầu thuốc thử và thay thế cho phù hợp.

Giới thiệu về Inventory (Bản kiểm kê) Supplies Overview (Tổng quan về
vật tư)
Inventory (Bản kiểm kê) Supplies Overview (Tổng quan về vật tư) cung cấp
thông tin về trạng thái của vật tư trên hệ thống.
CH Analyzer chứa dung dịch hệ thống, gói Pretreatment (Xử lý trước) và dung
dịch IMT.
IM Analyzer chứa dung dịch hệ thống, vật tư và chất thải.
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Chỉ báo dung dịch trong hệ thống và IMT sẽ có màu vàng khi mức này nhỏ
hơn mức tỷ lệ phần trăm còn lại và có màu đỏ khi thể tích dùng được còn lại
là 0 hoặc khi đã qua khoảng thời gian ổn định trên hệ thống. Chỉ báo vật tư
tiêu hao có màu đỏ khi số lượng của chúng thấp hơn mức cảnh báo mẫu.
Các mức cảnh báo này được cấu hình trong Setup (Cài đặt) > Settings (Cài
đặt) > System Configuration (Cấu hình hệ thống) > Alert Settings (Cài
đặt cảnh báo).
Supplies
Lưu ý
Overview
(Tổng quan về
vật tư)
System Fluids
(Chất lỏng hệ
thống)

Danh sách dung dịch hệ thống theo máy phân tích.

Volume
(Lượng/Thể
tích)

Thể tích còn lại trên máy phân tích được hiển thị dưới
dạng ký hiệu bảng kê.

Status (Tình
trạng)

Trạng thái của thể tích vật tư còn lại.
CH Status (Tình trạng):
• OK
• On reserve (Đặt trước): Ống đựng rỗng, bồn chứa đầy
• Almost empty (Gần như trống): Sắp hết vật tư
• Empty (Trống): Ống đựng và bồn chứa đều rỗng
• Expires Soon (Sắp hết hạn): còn chưa đến 2 ngày là Lô
hoặc OBS hết hạn đối với lọ đựng
• Full (Đầy): Ống đựng rỗng, bồn chứa đầy
IM Status (Tình trạng):
• OK
• On reserve (Đặt trước): Ống đựng rỗng, bồn chứa đầy
• Almost empty (Gần như trống): Sắp hết vật tư
• Reserve empty (Dự trữ trống): Ống đựng và bồn chứa
đều rỗng

OBS
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Bộ đếm ngược thời gian tính bằng ngày và giờ cho độ ổn
định của vật tư còn lại trên hệ thống. OBS bắt đầu từ lúc
người vận hành nạp chất vật tư vào máy phân tích.
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Supplies
Lưu ý
Overview
(Tổng quan về
vật tư)
Lot Expiration
(Thời hạn lô)

Ngày và giờ hết hạn của lô vật tư.

Lot (Lô)

Lô vật tư.

Sequence
Number (Số
trình tự)

Phần nhận dạng vật tư có 5 chữ số của mã vạch.

IMT

Dung dịch IMT trên CH Analyzer.

Supplies (Vật
tư)

Vật tư tiêu hao trên IM Analyzer bao gồm Tips (Đầu tip),
Cuvettes (Cuvet) và Water (Nước), nếu phù hợp.

Waste (Chất
thải)

Các mức chất thải trên IM Analyzer bao gồm Cuvette and
Tip Waste (Chất thải từ cuvet và đầu tip), Tip Tray Waste
(Chất thải từ khay đựng đầu tip) và Liquid Waste (Chất
thải lỏng), nếu phù hợp.

Replace System Người vận hành chọn để khởi động quá trình thay dung
Fluids (Thay thế dịch hệ thống.
chất lỏng hệ
thống)
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Replace
Pretreatment
(Thay thế xử lý
trước)

Người vận hành chọn để khởi động quá trình thay gói
Pretreatment (Xử lý trước) trên CH Analyzer.

Cuvette Status
(Trạng thái
cuvet)

Người vận hành chọn xem trạng thái cuvet trên CH sau
khi thực hiện kiểm tra chất lượng trong quy trình CH Daily
Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH) và CH Weekly
Maintenance (Bảo trì hàng tuần CH).
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Supplies
Lưu ý
Overview
(Tổng quan về
vật tư)
Cuvette State
Information
(Thông tin về
tình trạng
cuvet)

Người vận hành chọn xem thông tin nhận dạng trạng thái
cuvet trên CH:
• Clean (Sạch): Wash is complete. The cuvette is ready
for use.
Wash is complete. The cuvette is ready for use.
• Need Replacement (Cần thay thế): Cannot use the
cuvette. Cuvette QC, washing and cleaning failed too
often. Replace the cuvette.
• Disabled (Đã tắt): Cannot use the cuvette. The cuvette
was disabled by service in Diagnostics.
• Waiting for acceptable QC (Đang chờ Chất kiểm soát có
thể chấp nhận): Cannot use until the cuvette is washed
and checked again. The cuvette failed the last Cuvette
QC check.

Replace IMT
Supplies

Người vận hành chọn để khởi động quá trình thay dung
dịch IMT trên CH Analyzer.

Open Tip Tray
Người vận hành chọn để mở ngăn đựng chất thải của
Waste Drawer khay đầu hút mẫu trên IM Analyzer.
(Mở ngăn chứa
chất thải khay
đựng đầu tip)

Giới thiệu về Quản lý dung dịch trên CH
THẬN TRỌNG
Không nạp cùng một lọ đựng dung dịch trong hệ thống nhiều lần.
Lấy ra và nạp lại lọ đựng dung dịch trong hệ thống có thể khiến
màng đã chọc thủng bị rò rỉ. Chỉ nạp lọ đựng mới và chưa được sử
dụng vào máy phân tích.
CH Analyzer bảo quản các dung dịch sau:
• System Fluids (Chất lỏng hệ thống)
• Pretreatment (Xử lý trước)

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

237

9 Inventory (Bản kiểm kê)

• IMT Fluids (Chất lỏng IMT)
• Chất làm mát đèn
Thay thế hoặc bổ sung tất cả dung dịch mà không cần tắt máy phân tích. Để
tiếp cận chất làm mát đèn hoặc gói Pretreatment (Xử lý trước), hãy tạm dừng
máy phân tích và mở khóa nắp phía trước của CH.
Giới thiệu về Dung dịch hệ thống CH
THẬN TRỌNG
Không bổ sung lọ đựng dung dịch hệ thống. Bổ sung lọ đựng có thể
dẫn đến nhiễm bẩn. Lấy lọ đựng ra khỏi ngăn đựng dung dịch hệ
thống và lắp lọ đựng mới. Xử lý lọ đựng cũ theo quy trình của phòng
xét nghiệm.
THẬN TRỌNG
Không nạp cùng một lọ đựng dung dịch trong hệ thống nhiều lần.
Lấy ra và nạp lại lọ đựng dung dịch trong hệ thống có thể khiến
màng đã chọc thủng bị rò rỉ. Chỉ nạp lọ đựng mới và chưa được sử
dụng vào máy phân tích.
Dung dịch hệ thống CH được đặt trên ngăn trượt ở giữa máy phân tích. CH
Analyzer sử dụng 4 dung dịch hệ thống.
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Ký hiệu

Dung dịch hệ thống
CH Diluent (Chất pha loãng CH)
CH Wash (Nước rửa CH)
CH Conditioner (Chất dưỡng CH)
CH Cleaner (Chất làm sạch CH)

1
2
3

Ngày hết hạn
Lô
Tên dung dịch hệ thống

4
5
6

CH lọ đựng dung dịch
Biểu tượng cảnh báo
Số thứ tự

IFU dung dịch hệ thống CH cung cấp thông tin bổ sung về dung dịch hệ
thống CH.
Kiểm tra hệ thống CH và dung dịch trên IMT
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Supplies Overview
(Tổng quan về vật tư).
2. Chọn

.

3. Xác định cảnh báo về dung dịch hệ thống.
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4. Nếu phù hợp, hãy thay dung dịch hệ thống, gói Pretreatment (Xử lý
trước) hoặc dung dịch trên IMT (Trang 240 Thay thế dung dịch hệ thống
CH) (Trang 249 Thay thế gói Pretreatment (Xử lý trước)) (Trang 246 Thay
thế dung dịch IMT).
Thay thế dung dịch hệ thống CH
CẢNH BÁO
Không sử dụng dung dịch vệ sinh khi chưa đeo/mặc dụng cụ bảo
hộ, bao gồm găng tay, áo choàng xét nghiệm và kính bảo hộ hoặc
mặt nạ bảo hộ. Dung dịch vệ sinh có thể gây kích ứng mắt và da.
LƯU Ý: Cửa sổ mở ra nếu IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT) được
yêu cầu. Máy phân tích sẽ tạm dừng IMT khi người vận hành chọn Replace
IMT Supplies để thay dung dịch hệ thống trong cửa sổ này.
Việc chọn Replace IMT Supplies khi đang tiến hành hiệu chuẩn trên IMT có
thể yêu cầu hệ thống khởi động lại. Hãy đợi đến khi IMT hoàn tất việc hiệu
chuẩn rồi mới chọn Replace IMT Supplies.
1. Vặn chặt nắp ngăn đựng dung dịch hệ thống.
2. Thải bỏ lọ đựng theo quy trình của phòng xét nghiệm.
3. Cầm lọ đựng dung dịch hệ thống 150 mm (6 inch) ở góc 45° dưới thiết
bị đọc mã vạch.
4. Đảm bảo máy phân tích hiển thị đúng Lot (Lô), Sequence (Trình tự) và
Expiration (Hết hạn) trong dung dịch phù hợp.
5. Chọn Save (Lưu).
CẢNH BÁO
Không chạm vào ống thông ở khu vực được khóa ở cuối ngăn
đựng dung dịch trong hệ thống. Ống thông có thể đâm thủng
da.
THẬN TRỌNG
Không nạp cùng một lọ đựng dung dịch trong hệ thống nhiều
lần. Lấy ra và nạp lại lọ đựng dung dịch trong hệ thống có thể
khiến màng đã chọc thủng bị rò rỉ. Chỉ nạp lọ đựng mới và chưa
được sử dụng vào máy phân tích.
THẬN TRỌNG
Không lắp nghiêng lọ đựng. Việc lắp nghiêng lọ đựng có thể
gây rò rỉ dung dịch hệ thống. Đưa lọ đựng mới vào theo chiều
thẳng đứng.
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6. Cầm đứng lọ đựng mới sao cho màng ngăn hướng xuống, lắp chắc chắn
lọ đựng thẳng vào ngăn đựng, không để nhãn hướng vào máy phân tích.

LƯU Ý: Lọ đựng chỉ phân phối dung dịch khi người vận hành đặt toàn
bộ lọ vào vị trí được chỉ định. Tham khảo sơ đồ dung dịch trong ngăn
đựng để biết vị trí chính xác của lọ đựng.
7. Đảm bảo lọ đựng được đặt cố định với các mấu ở cả hai bên của lọ đựng
ngang bằng với bề mặt của ngăn đựng.
LƯU Ý: Để phòng ngừa rò rỉ dung dịch hệ thống hoặc chân không hình
thành bên trong lọ đựng khiến máy phân tích ngừng xử lý, mỗi nắp đều
phải được thông khí.
Nắp khóa bóp có 2 cữ dừng:
– Cữ dừng 1 là ở khoảng 1/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ và có tác
dụng không cho nắp đóng lại sau khi thông khí.
– Cữ dừng 2 là ở khoảng 3/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ và có tác
dụng không cho nắp rơi vào ngăn đựng.
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8. Để thông khí nắp khóa bóp:

a.

Bóp nắp theo hướng mũi tên và vặn nắp hơi quá 1/4 vòng ngược
chiều kim đồng hồ, qua cữ dừng đầu tiên (hình 1).

b. Nhả và vặn nắp ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi các mũi tên
trên nắp giống như hình 2.
9. Để thay từng dung dịch hệ thống khác, hãy lặp lại các bước 3 – 8.
10. Đóng ngăn đựng dung dịch.
LƯU Ý: Để tìm số danh mục linh kiện thay thế, hãy xem (Trang 968 Vật
tư CH)
Giới thiệu về Cuvette Status (Trạng thái cuvet) trên CH trong Supplies Overview
(Tổng quan về vật tư)
Cuvette Status (Trạng thái cuvet) Trong Inventory (Bản kiểm kê) Supplies
Overview (Tổng quan về vật tư) cung cấp thông tin về tình trạng chất lượng
của cuvet trên CH. Các phần kiểm tra bổ sung cho chất lượng cuvet trên CH
được triển khai trong CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH) và CH
Weekly Maintenance (Bảo trì hàng tuần CH).
Người vận hành chọn Cuvette State Information (Thông tin về tình trạng
cuvet) để xem lại thông tin nhận dạng của từng trạng thái cuvet sau:
Cuvette State Information (Thông Lưu ý
tin về tình trạng cuvet)
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Clean (Sạch)

Wash is complete. The cuvette is
ready for use.

Need Replacement (Cần thay thế)

Cannot use the cuvette. Cuvette QC,
washing and cleaning failed too
often. Replace the cuvette.
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Cuvette State Information (Thông Lưu ý
tin về tình trạng cuvet)
Disabled (Đã tắt)

Cannot use the cuvette. The cuvette
was disabled by service in
Diagnostics.

Waiting for acceptable QC (Đang
chờ Chất kiểm soát có thể chấp
nhận)

Cannot use until the cuvette is
washed and checked again. The
cuvette failed the last Cuvette QC
check.

Xem lại Cuvette Status (Trạng thái cuvet) trên CH trong Supplies Overview (Tổng
quan về vật tư)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Supplies Overview
(Tổng quan về vật tư).
2. Chọn CH Analyzer thích hợp.
3. Để xem lại trạng thái chất lượng hiện tại của cuvet trên CH, chọn Cuvette
Status (Trạng thái cuvet).
4. Để xem lại thông tin nhận dạng của từng trạng thái, chọn Cuvette State
Information (Thông tin về tình trạng cuvet).
5. Để quay lại Cuvette Status (Trạng thái cuvet), chọn Close (Đóng).
6. Để quay lại Supplies Overview (Tổng quan về vật tư), chọn Close (Đóng).
Giới thiệu về dung dịch IMT
Dung dịch IMT được đặt ở phía trước CH Analyzer ở trên cùng bên trái. Vị trí
của mỗi dung dịch IMT đều nằm trong nắp dung dịch IMT.
LƯU Ý: Cửa sổ mở ra nếu IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT) được
yêu cầu. Máy phân tích sẽ tạm dừng IMT khi người vận hành chọn Replace
IMT Supplies để thay dung dịch hệ thống trong cửa sổ này.
Việc chọn Replace IMT Supplies khi đang tiến hành hiệu chuẩn trên IMT có
thể yêu cầu hệ thống khởi động lại. Hãy đợi đến khi IMT hoàn tất việc hiệu
chuẩn rồi mới chọn Replace IMT Supplies.
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Ký hiệu

Dung dịch IMT
IMT Standard B (Tiêu chuẩn B của IMT) + Salt Bridge (Cầu
muối)
IMT Standard A (Tiêu chuẩn A của IMT)
IMT Diluent (Chất pha loãng IMT)
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1
2
3
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Ngày hết hạn
Lô
Dung dịch IMT

4
5
6

IMT lọ đựng dung dịch
Ký hiệu cảnh báo
Số thứ tự
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1
2
3
4
5

Ngày hết hạn
Lô
Dung dịch IMT
IMT lọ đựng dung dịch
Số thứ tự

IFU dung dịch IMT cung cấp thông tin bổ sung về dung dịch IMT.
Thay thế dung dịch IMT
CẢNH BÁO
Không xử lý IMT Diluent khi không mang thiết bị bảo hộ, bao gồm
găng tay, áo khoác xét nghiệm và kính bảo hộ hoặc mặt nạ bảo hộ.
IMT Diluent có thể gây kích ứng mắt và da.
1. Bảo đảm máy phân tích ở trạng thái Ready (Sẵn sàng), Processing (Đang
xử lý) hoặc Standby (Chờ) (Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status
(Tình trạng)).
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2. Mở nắp khoang dung dịch IMT.

1
2
3

A-LYTE IMT Standard B + Salt Bridge
A-LYTE IMT Standard A
A-LYTE IMT Diluent

3. Để thay thế dung dịch trên IMT từ màn hình hiển thị chính:
– Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Supplies Overview
(Tổng quan về vật tư) > Replace IMT Supplies.
LƯU Ý: Nếu cần thực hiện IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT)
ở lần thay thế cảm biến đa năng A-LYTE® tiếp theo, thì hệ thống sẽ
hiển thị một cửa sổ có 2 tùy chọn:
a.

To begin the Advanced Clean before replacing the A-LYTE
mulitsensor, select Perform IMT Advanced Clean.

b. To replace IMT supplies directly without performing the IMT
Advanced Clean, select Replace IMT Supplies.
– Chọn Replace IMT Supplies, rồi đến Pause IMT và đợi quá trình này
hoàn tất.
– Tiếp tục tới bước 5.
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4. Để thay thế dung dịch trên IMT từ màn hình hiển thị mô đun:
a.

Chọn IMT Supplies.
LƯU Ý: Nếu cần thực hiện IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao
IMT) ở lần thay thế cảm biến đa năng tiếp theo, thì một cửa sổ sẽ
hiển thị 2 tùy chọn:
– To begin the Advanced Clean before replacing the A-LYTE
mulitsensor, select Perform IMT Advanced Clean.
– To replace IMT supplies directly without performing the IMT
Advanced Clean, select Replace IMT Supplies.

b. Chọn Pause IMT và đợi quá trình này hoàn tất.
5. Tìm và lấy đúng lọ đựng dung dịch IMT ra.
THẬN TRỌNG
Lấy chai ra khỏi khu vực dung dịch IMT và lắp lọ đựng mới. Xử
lý lọ đựng cũ theo quy trình phù hợp của phòng xét nghiệm.
6. Thải bỏ lọ đựng dung dịch IMT theo quy trình của phòng xét nghiệm.
7. Để quét dung dịch mới trên IMT:
– Nếu máy phân tích có DL, hãy sử dụng thiết bị đọc mã vạch cầm tay.
– Nếu được thêm vào cấu hình hệ thống, hãy sử dụng màn hình mô đun.
8. Cầm lọ đựng dung dịch IMT 150 mm (6 inch) ở góc 45° dưới thiết bị đọc
mã vạch.
9. Đảm bảo máy phân tích hiển thị Lot (Lô), Sequence (Trình tự) và
Expiration (Hết hạn) trong dung dịch phù hợp.
CẢNH BÁO
Không chạm vào ống thông ở khu vực được khóa ở cuối ngăn
đựng dung dịch trong hệ thống. Ống thông có thể đâm thủng
da.
10. Cầm lọ đựng dung dịch IMT mới theo chiều dọc với vách ngăn hướng
xuống, lắp lọ đựng mới vào vị trí.
LƯU Ý: Lọ đựng dung dịch IMT chỉ khớp vào vị trí đã chỉ định khi ống
thông chọc thủng màng.
11. Để thay thế từng dung dịch bổ sung trên IMT, hãy lặp lại các bước 5 – 9.
12. Đóng nắp dung dịch IMT.
13. Thực hiện 1 trong các thao tác sau, nếu phù hợp:
– Trên màn hình hiển thị chính, chọn Save (Lưu).
– Trên màn hình hiển thị mô đun, chọn OK.
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LƯU Ý: Để tìm số danh mục linh kiện thay thế, hãy xem (Trang 968 Vật
tư CH)
Giới thiệu về gói Pretreatment (Xử lý trước)
CH Analyzer sử dụng gói Pretreatment (Xử lý trước) để pha loãng và dung
giải các tế bào hồng cầu trong mẫu máu toàn phần.
Gói thuốc thử cho Pretreatment (Xử lý trước) được đặt phía sau cảm biến đa
năng IMT.

Thay thế gói Pretreatment (Xử lý trước)
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không bật các bộ phận cơ học của hệ thống khi ở gần các bộ phận
phụ có thể chuyển động. Khi nguồn của máy phân tích đã bật, các
bộ phận phụ đang chuyển động có thể gây ra thương tích.
1. Mở khóa và mở nắp trước của CH Analyzer (Trang 105 Khóa hoặc mở
khóa nắp máy phân tích).
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2. Xác định vị trí gói Pretreatment (Xử lý trước)

3. Cầm chắc gói và kéo lên rồi kéo ra ngoài.
4. Thải bỏ gói theo quy trình của phòng xét nghiệm.
5. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Supplies Overview
(Tổng quan về vật tư) > Replace Pretreatment (Thay thế xử lý trước).
6. Đọc thông báo và chọn OK.
7. Quét gói mới.
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8. Đưa gói mới vào.
9. Lấy nắp gói ra và thải bỏ.
10. Chọn OK.
11. Đóng nắp.
12. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
13. Chọn Resume (Bắt đầu lại).
LƯU Ý: Để tìm số danh mục linh kiện thay thế, hãy xem (Trang 968 Vật
tư CH)
Giới thiệu về chất làm mát đèn trên CH
Chất làm mát đèn (LC) trên CH nằm trong bồn chứa có thể nạp lại ở bên phải
của lọ đựng dung dịch IMT. CH Analyzer sử dụng LC để làm mát hệ thống
máy quan trắc.
Đổ đầy chất làm mát đèn CH
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
1. Mở khóa và mở nắp trước của CH Analyzer (Trang 105 Khóa hoặc mở
khóa nắp máy phân tích).

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

251

9 Inventory (Bản kiểm kê)

2. Tìm bồn chứa chất làm mát đèn ngay sau lọ đựng dung dịch IMT.

THẬN TRỌNG
Không tháo vít nắp chất làm mát đèn lớn. Không vặn nắp chất
làm mát đèn lớn có thể xoay toàn bộ bồn chứa, dẫn đến rò rỉ
chất làm mát đèn bên trong máy phân tích.
3. Vặn nắp nhỏ có ren ở trên cùng của bồn chứa và để riêng.
4. Dùng miệng rót trên chai đựng chất làm mát đèn để bổ sung chất làm
mát đèn cho đến khi mức dung dịch xấp xỉ 1–2 cm tính từ nắp bồn
chứa LC (Trang 251 Đổ đầy chất làm mát đèn CH).
5. Thay thế nắp nhỏ có ren.
6. Đóng nắp trước.
7. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
8. Chọn

.

9. Đánh dấu hoạt động bảo trì chất làm mát đèn là hoàn thành
(Trang 553 Tiến hành hoạt động bảo trì thủ công).
LƯU Ý: Để tìm số danh mục linh kiện thay thế, hãy xem (Trang 968 Vật
tư CH)
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Giới thiệu về IM System Fluids (Chất lỏng hệ thống)
THẬN TRỌNG
Không bổ sung lọ đựng dung dịch hệ thống. Bổ sung lọ đựng có thể
dẫn đến nhiễm bẩn. Lấy lọ đựng ra khỏi ngăn đựng dung dịch hệ
thống và lắp lọ đựng mới. Xử lý lọ đựng cũ theo quy trình của phòng
xét nghiệm.
THẬN TRỌNG
Không nạp cùng một lọ đựng dung dịch trong hệ thống nhiều lần.
Lấy ra và nạp lại lọ đựng dung dịch trong hệ thống có thể khiến
màng đã chọc thủng bị rò rỉ. Chỉ nạp lọ đựng mới và chưa được sử
dụng vào máy phân tích.
IM System Fluids (Chất lỏng hệ thống) được đặt trên ngăn trượt ở giữa IM
Analyzer. IM Analyzer sử dụng 4 loại System Fluids (Chất lỏng hệ thống).
IM System Fluids (Chất lỏng hệ thống) ngăn đựng dung dịch

Ký hiệu

Dung dịch hệ thống
IM Wash (Nước rửa IM)
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Ký hiệu

Dung dịch hệ thống
IM Cleaner (Chất vệ sinh IM)
IM Acid (A-xít IM)
IM Base (Ba-zơ IM)

1
2
3

Ngày hết hạn
Lô
Tên dung dịch hệ thống

4
5
6

IM lọ đựng dung dịch
Biểu tượng cảnh báo
Số thứ tự

IFU System Fluids (Chất lỏng hệ thống) cung cấp thông tin bổ sung về IM
System Fluids (Chất lỏng hệ thống).
Thay thế dung dịch hệ thống IM
CẢNH BÁO
Không sử dụng dung dịch vệ sinh khi chưa đeo/mặc dụng cụ bảo
hộ, bao gồm găng tay, áo choàng xét nghiệm và kính bảo hộ hoặc
mặt nạ bảo hộ. Dung dịch vệ sinh có thể gây kích ứng mắt và da.
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THẬN TRỌNG
Không bổ sung lọ đựng dung dịch hệ thống. Bổ sung lọ đựng có thể
dẫn đến nhiễm bẩn. Lấy lọ đựng ra khỏi ngăn đựng dung dịch hệ
thống và lắp lọ đựng mới. Xử lý lọ đựng cũ theo quy trình của phòng
xét nghiệm.
THẬN TRỌNG
Không nạp cùng một lọ đựng dung dịch trong hệ thống nhiều lần.
Lấy ra và nạp lại lọ đựng dung dịch trong hệ thống có thể khiến
màng đã chọc thủng bị rò rỉ. Chỉ nạp lọ đựng mới và chưa được sử
dụng vào máy phân tích.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Supplies Overview
(Tổng quan về vật tư).
2. Chọn máy phân tích thích hợp.
3. Xác định dung dịch hệ thống cần thay.
4. Chọn Replace System Fluids (Thay thế chất lỏng hệ thống).
5. Mở ngăn đựng dung dịch hệ thống.

Ký hiệu

Dung dịch hệ thống
IM Wash (Nước rửa IM)
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Ký hiệu

Dung dịch hệ thống
IM Cleaner (Chất vệ sinh IM)
IM Acid (A-xít IM)
IM Base (Ba-zơ IM)

6. Vặn chặt nắp của lọ đựng dung dịch hệ thống sẽ được lấy ra.
7. Lấy lọ đựng dung dịch hệ thống thích hợp ra.
8. Thải bỏ lọ đựng dung dịch hệ thống theo quy trình của phòng xét
nghiệm.
9. Quét lọ đựng dung dịch mới.
10. Đảm bảo máy phân tích hiển thị đúng Lô, Số thứ tự và Ngày hết hạn bên
dưới dung dịch thích hợp.
11. Chọn Save (Lưu).
CẢNH BÁO
Không chạm vào ống thông ở khu vực được khóa ở cuối ngăn
đựng dung dịch trong hệ thống. Ống thông có thể đâm thủng
da.
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12. Cầm lọ đựng dung dịch hệ thống mới theo phương thẳng đứng với vách
ngăn hướng xuống, lắp chắc chắn lọ đựng thẳng vào ngăn đựng với
nhãn không tiếp xúc với máy phân tích.

LƯU Ý: Lọ đựng chỉ phân phối dung dịch khi người vận hành đặt toàn
bộ lọ vào vị trí được chỉ định. Tham khảo sơ đồ dung dịch trong ngăn
đựng để biết vị trí chính xác của lọ đựng.
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13. Đảm bảo lọ đựng được đặt cố định với các mấu ở cả hai bên của lọ đựng
ngang bằng với bề mặt của ngăn đựng.
LƯU Ý: Để phòng ngừa rò rỉ dung dịch hệ thống hoặc chân không hình
thành bên trong lọ đựng khiến máy phân tích ngừng xử lý, mỗi nắp đều
phải được thông khí.
Nắp khóa bóp có 2 cữ dừng:
– Cữ dừng 1 là ở khoảng 1/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ và có tác
dụng không cho nắp đóng lại sau khi thông khí.
– Cữ dừng 2 là ở khoảng 3/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ và có tác
dụng không cho nắp rơi vào ngăn đựng.
14. Để thông khí nắp khóa bóp:

a.

Bóp nắp theo hướng mũi tên và vặn nắp hơi quá 1/4 vòng ngược
chiều kim đồng hồ, qua cữ dừng đầu tiên (hình 1).

b. Nhả và vặn nắp ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi các mũi tên
trên nắp giống như hình 2.
15. Để thay từng dung dịch hệ thống khác, hãy lặp lại các bước 3–14.
16. Đóng ngăn đựng dung dịch.
LƯU Ý: Để tìm số danh mục linh kiện thay thế, hãy xem (Trang 972 Vật
tư IM)

Kiểm tra trạng thái của chất thải và vật tư trên IM
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Supplies Overview
(Tổng quan về vật tư).
2. Chọn máy phân tích thích hợp.
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3. Kiểm tra trạng thái của những mục sau:
– System Fluids (Chất lỏng hệ thống)
– Supplies (Vật tư)
– Waste (Chất thải)
4. Nếu thích hợp, thay dung dịch hệ thống hoặc vật tư hoặc dọn sạch chất
thải.
Thay cuvet trên IM
1. Mở nắp thùng đựng cuvet.
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2. Để mở bao bì cuvet, dùng kéo để đảm bảo các mảnh vỡ của túi ni lông
không rơi vào trong thùng đựng cuvet và có thể gây kẹt.

1
2

Nắp thùng đựng cuvet
Thùng đựng cuvet
THẬN TRỌNG
Không đẩy cuvet xuống, tháo tấm chia bằng nhựa, đẩy cuvet
sang bên phải của thùng, hoặc đổ đầy quá mức vào thùng để
ngăn nắp cuvet đóng hoàn toàn. Thực hiện bất kỳ hành động
nào nói trên có thể khiến cuvet bị kẹt.

260

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

9 Inventory (Bản kiểm kê)

3. Đổ cuvet lên đến miệng ở bên trái của thùng đựng cuvet.

1
2
3

Bên trái của thùng đựng cuvet
Bên phải của thùng đựng cuvet
Tấm chia bằng nhựa

4. Đóng nắp thùng đựng cuvet và đảm bảo nắp đóng kín.
Thay thế đầu hút mẫu trên IM
THẬN TRỌNG
Không được xử lý đầu hút mẫu nếu chưa đeo găng tay mới, không
nhiễm bẩn. Việc xử lý đầu hút mẫu mà không đeo găng tay mới có
thể gây ra nhiễm bẩn chéo.
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1
2

Nắp nạp đầu hút mẫu
Nắp thùng đựng cuvet

1. Mở nắp nạp đầu hút mẫu.
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2. Tháo nắp bảo vệ khỏi chồng khay đầu hút mẫu.

1
2
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Nắp bảo vệ
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3. Lắp các khay đầu hút mẫu sao cho mấu hướng xuống lỗ hở ở bên phải
và các khấc tròn trên khay hướng về mặt sau hệ thống.

4. Xoay rồi kéo vấu xuống và kéo ra ngoài để nhả dây bó khỏi khay.
5. Kéo dây bó ra ngoài để tháo khỏi bó.
LƯU Ý: Đặt phần đầu lên khay đầu hút phía trên.
6. Sau khi máy phân tích hạ thấp bó vào khu vực bảo quản khay đầu hút,
hãy đóng nắp nạp đầu hút mẫu.
Dọn sạch chất thải ở khay đầu hút mẫu trên IM
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Supplies Overview
(Tổng quan về vật tư).
2. Chọn máy phân tích thích hợp.
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3. Chọn Open Tip Tray Waste Drawer (Mở ngăn chứa chất thải khay
đựng đầu tip) > Yes (Có).

1
2
3

Ngăn đựng chất thải của khay đầu hút mẫu
Cửa khu vực chất thải rắn
Ngăn đựng thùng chất thải rắn (chất thải ở cuvet và đầu hút mẫu)

4. Mở cửa khu vực chất thải rắn.
5. Kéo ngăn đựng chất thải ở khay đầu hút mẫu ra.
6. Lấy khay đầu hút mẫu trống ra.
7. Đóng ngăn đựng chất thải ở khay đầu hút mẫu lại.
8. Chọn Yes (Có).
Dọn sạch chất thải rắn trên IM - Cuvet và đầu hút mẫu
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
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1
2
3

Ngăn đựng chất thải của khay đầu hút mẫu
Cửa khu vực chất thải rắn
Ngăn đựng thùng chất thải rắn (chất thải ở cuvet và đầu hút mẫu)

1. Mở cửa khu vực chất thải rắn.
2. Kéo ngăn đựng chất thải rắn ra và lấy thùng đựng chất thải rắn ra.
LƯU Ý: Để dễ dàng lấy thùng đựng chất thải rắn ra, hãy nắm lấy thùng
bằng cả hai tay và lắc nhẹ.
3. Đổ hết thành phần trong thùng đựng chất thải rắn vào một hộp được
phòng xét nghiệm phê chuẩn cho chất thải độc hại sinh học.
4. Đưa thùng đựng trở lại ngăn đựng chất thải rắn.
5. Đẩy ngăn đựng vào.
6. Đóng cửa lại.
7. Để xác nhận đã dọn sạch chất thải ở cuvet và đầu hút mẫu, hãy chọn
Yes (Có).
Kiểm tra chất thải của Decapper
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NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không nhấc túi nguy cơ sinh học nếu bạn không thể nhấc được 15
pound (6,8 kg). Thiếu cẩn trọng hợp lý khi nhấc túi nguy cơ sinh học
sẽ gây ra thương tích cá nhân.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Supplies Overview
(Tổng quan về vật tư).
2. Chọn

.

3. Xác định cảnh báo về chất thải trên Decapper.
4. Mở ngăn đựng nắp thải, nếu phù hợp.

1
2

Thùng đựng nắp thải
Ngăn đựng nắp thải

5. Tháo túi nguy cơ sinh học ra và đem đi tiêu hủy theo quy trình của phòng
thí nghiệm.
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6. Lắp túi nguy cơ sinh học mới vào thùng đựng nắp thải, lồng túi vào thùng
và bên dưới mặt bích.
LƯU Ý: Để nắp có thể rơi tự do vào thùng đựng nắp thải, người vận hành
phải đảm bảo túi nguy cơ sinh học mới được mở hết cỡ và vừa khít trong
thùng.
7. Đảm bảo đưa ngăn đựng nắp thải ra ngoài > 10 giây để tự động đặt lại
bộ đếm nắp thải.
8. Loại bỏ thủ công mọi nắp rơi vào khung gầm trước khi đóng ngăn đựng.
9. Đẩy ngăn đựng cho đến khi chạm vào thành phía sau chắc chắn để đảm
bảo nó đã vào đúng vị trí.
Đổ hết nắp thải trên Decapper
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không nhấc túi nguy cơ sinh học nếu bạn không thể nhấc được 15
pound (6,8 kg). Thiếu cẩn trọng hợp lý khi nhấc túi nguy cơ sinh học
sẽ gây ra thương tích cá nhân.
Người vận hành có thể cần thực hiện quy trình này với tần suất thường xuyên
hơn mức mỗi ngày một lần, tùy theo khối lượng công việc của phòng thí
nghiệm.
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1
2

Thùng đựng nắp thải
Ngăn đựng nắp thải

1. Kéo ngăn đựng nắp thải ra khỏi hệ thống.
2. Tháo túi nguy cơ sinh học ra và đem đi tiêu hủy theo quy trình của phòng
thí nghiệm.
3. Lắp túi nguy cơ sinh học mới vào thùng đựng nắp thải, lồng túi vào thùng
và bên dưới mặt bích.
LƯU Ý: Để nắp có thể rơi tự do vào thùng đựng nắp thải, người vận hành
phải đảm bảo túi nguy cơ sinh học mới được mở hết cỡ và vừa khít trong
thùng.
4. Bảo đảm giữ ngăn đựng nắp thải ở ngoài trong hơn 10 giây để tự động
thiết lập lại bộ đếm nắp thải.
LƯU Ý: Nếu ngăn đựng được mở trong chưa đến 10 giây, thì hệ thống
sẽ không thiết lập lại bộ đếm nắp thải.
5. Loại bỏ thủ công mọi nắp rơi vào khung gầm trước khi đóng ngăn đựng.
6. Đẩy ngăn đựng cho đến khi chạm vào thành phía sau chắc chắn để đảm
bảo nó đã vào đúng vị trí.
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Giới thiệu về thẻ Cal-QC Storage Inventory (Bản kiểm kê lưu trữ Hc-QC)
Thẻ Cal-QC Storage Inventory (Bản kiểm kê lưu trữ Hc-QC) cung cấp thông
tin chi tiết về từng chất hiệu chuẩn và các ống chất kiểm chuẩn trong khu
vực lưu trữ chất hiệu chuẩn – chất kiểm chuẩn của tất cả SHs hoặc trên
Atellica Magline Transport.
Cal-QC Storage Inventory (Bản kiểm kê lưu trữ Hc-QC) có 4 khu vực:
• Capacity (Dung lượng)
• Filter (Bộ lọc)
• Cal-QC Sample Details (Chi tiết về mẫu Hc-QC)
• Assay Details (Chi tiết về thí nghiệm)
Giới thiệu về khu vực Capacity (Dung lượng)
Khu vực Capacity (Dung lượng) cung cấp thông tin về tổng số vị trí lưu trữ
chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn sẵn có và không thể sử dụng.
Trường

Lưu ý

Available (Có sẵn)

Tổng số vị trí lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn khả dụng (các vị trí có nắp đậy
ống) cho các chất hiệu chuẩn hoặc chất
kiểm chuẩn bổ sung từ tất cả SHs.
hiển thị nếu số vị trí khả dụng lớn hơn
0 nhưng nhỏ hơn 5.
hiển thị nếu số vị trí khả dụng bằng 0.
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Trường

Lưu ý

Unusable (Không thể sử
dụng)

Tổng số vị trí lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn từ tất cả SHs mà hệ thống xác
định là không thể sử dụng do tình trạng lỗi
liên quan đến phần cứng. Hệ thống không
bao gồm các vật liệu đã hết hoặc đã hết hạn
trong dung tích không thể sử dụng.
hiển thị nếu số vị trí không thể sử
dụng lớn hơn 0.
hiển thị nếu số vị trí không thể sử
dụng lớn hơn 10 % trong tổng dung tích.
LƯU Ý: Khi số vị trí không thể sử dụng bằng
0, trường Unusable không hiển thị và
không có biểu tượng cảnh báo nào hiển thị.

Giới thiệu về Khu vực Cal-QC Sample Details (Chi tiết về mẫu Hc-QC)
Khu vực Cal-QC Sample Details (Chi tiết về mẫu Hc-QC) cung cấp thông tin
về từng ống chất hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn sẵn có.
Cũng có các chức năng để hiển thị thông tin chi tiết xét nghiệm cho chất
hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn hoặc để dỡ các ống được chọn khỏi khu
vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn.
Trường

Lưu ý

Type (Loại)

Loại chất: Cal (Hc) hoặc QC.

Material (Vật liệu)

Tên sản phẩm chất kiểm chuẩn hoặc chất
hiệu chuẩn.

Lot (Lô)

Lô của chất.

Sequence (Trình tự)

Mã duy nhất (từ trình tự mã vạch) để xác
định lọ đựng cụ thể của chất hiệu chuẩnchất kiểm chuẩn.
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Trường

Lưu ý

Status (Tình trạng)

Trạng thái chất:
• OK: Chất được chấp nhận để sử dụng.
Không có chỉ báo trạng thái hiển thị.
• Insufficient volume (Không đủ số lượng):
Tổng thể tích chất hiệu chuẩn-chất kiểm
chuẩn nhỏ hơn ngưỡng thể tích dưới. Văn
bản sẽ hiển thị với nền vàng.
• Partially Expired (Hết hạn một phần): Vật
liệu này có thể sử dụng cho một số xét
nghiệm nhưng đã vượt quá độ ổn định
trên hệ thống để sử dụng với ít nhất 1 xét
nghiệm. Văn bản sẽ hiển thị với nền vàng.
• Expired (Hết hạn): Đã quá ngày hết hạn
trên hệ thống của chất. Văn bản sẽ hiển
thị trên nền đỏ.

Volume (Lượng/thể tích)

Tổng thể tích có thể dùng của vật liệu trong
ống. Đối với các giá trị thể tích gần đúng,
số sẽ chứa tiền tố "~".

Location (Vị trí)

Vị trí của ống: tên SH hoặc In Use (Đang sử
dụng) (trên Atellica Magline Transport).

Expiration (Hết hạn)

Ngày hết hạn của nhà sản xuất cho lô vật
liệu.

Khu vực Assay Details (Chi tiết về thí nghiệm)
Khu vực Assay Details (Chi tiết về thí nghiệm) cung cấp danh sách các xét
nghiệm sử dụng chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn được chọn và thông tin
về ngày hết hạn của xét nghiệm.
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Trường

Lưu ý

Assay (Thí nghiệm)

Các xét nghiệm sử dụng sử dụng
chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn
được chọn.
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Trường

Lưu ý

Expiration (Hết hạn)

Ngày ổn định trên hệ thống của từng
xét nghiệm được xác định theo chất
hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn hoặc
Expired (Hết hạn) với nền đỏ cho xét
nghiệm đã hết hạn.

Giới thiệu về Calibration Needs (Nhu cầu hiệu chuẩn)
Hệ thống tạo ra thông tin dự báo cho vật liệu hiệu chuẩn thích hợp. Hệ thống
xác định thông tin Calibration Needs (Nhu cầu hiệu chuẩn) dựa trên những
mục sau:
• Khoảng thời gian hiệu chuẩn gói hết hạn trước thời điểm cuối ngày do
người vận hành xác định.
• Khoảng thời gian hiệu chuẩn lô hết hạn trước thời điểm cuối ngày do người
vận hành xác định.
• Nếu không có sẵn lô mới nào, thì No eligible pack onboard for lot cal
(Không có gói đủ điều kiện trên máy cho hiệu chuẩn lô) sẽ được hiển thị.
Thông báo không có nhu cầu sẽ được hiển thị cho phần điều chỉnh C0.
Calibration Needs (Nhu cầu hiệu chuẩn) được thiết lập lại vào thời điểm cuối
ngày do người vận hành xác định. Nhu cầu sẽ hiển thị màu đỏ nếu phần hiệu
chuẩn hết hạn trong một khoảng thời gian được cấu hình ở Setup (Cài đặt)
> Settings (Cài đặt) > System Configuration (Cấu hình hệ thống) > Alert
Settings (Cài đặt cảnh báo) > Calibration Needs Configuration (Cấu hình
nhu cầu hiệu chuẩn).
Nếu cảnh báo xuất hiện hoặc vật liệu hiệu chuẩn được nạp thì dữ liệu sẽ
được cập nhật để phản ánh thay đổi đó. Các cột còn lại sẽ được làm mới 1–
5 phút mỗi lần.
Người vận hành có thể lọc thông tin dự báo cho vật liệu dựa trên các cảnh
báo (nhu cầu tức thì) hoặc lọc các nhu cầu được dự báo cho ngày hiện tại
hoặc ngày do người vận hành xác định.
Calibration Needs (Nhu cầu Lưu ý
hiệu chuẩn)
Cột bộ chọn
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Người vận hành chọn ô kiểm chung cho tất
cả hoặc cho các chất hiệu chuẩn thích hợp
để tạo yêu cầu hiệu chuẩn khi Create Cal
Order (Tạo Lệnh hiệu chuẩn) được chọn.
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Calibration Needs (Nhu cầu Lưu ý
hiệu chuẩn)
Calibrator Name (Tên Bộ hiệu Tên vật liệu hiệu chuẩn từ Calibrator
chuẩn)
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn)
Material (Vật liệu).
Calibrator Lot (Lô bộ hiệu
chuẩn)

Lô vật liệu hiệu chuẩn.

Onboard Status (Trạng thái
trên máy)

Cho biết vật liệu hiệu chuẩn đã có trên hệ
thống chưa và có khả dụng không (chưa
hết hạn hay hết sạch).

Comment (Nhận xét)

Người vận hành nhập chú thích về vật liệu
hiệu chuẩn.

Assay

Các xét nghiệm chịu ảnh hưởng của nhu
cầu chất hiệu chuẩn. Vật liệu phải được nạp
vì có yêu cầu hiệu chuẩn đối với xét nghiệm

Calibration Expiration (Hết
hạn hiệu chuẩn)

Ngày và giờ hết hạn của khoảng thời gian
hiệu chuẩn hiện tại cần được hiệu chuẩn.

Reagent Lot and Pack (Lô và
gói thuốc thử)

Lô gói thuốc thử thích hợp hoặc Any (Bất
kỳ) nếu yêu cầu không chỉ định một lô gói
thuốc thử.

Analyzer (Bộ phân tích)

Máy phân tích có liên quan tới hiệu chuẩn.
Danh sách máy phân tích đang hoạt động
được phân tách bằng dấu phẩy nếu có
nhiều máy phân tích cần dùng cùng 1 chất
hiệu chuẩn.

Storable (Có thể lưu trữ)

Vật liệu hiệu chuẩn có được lưu trữ trên hệ
thống hay không.

Create Cal Order (Tạo Lệnh
hiệu chuẩn)

Hệ thống hiển thị yêu cầu hiệu chuẩn trên
các hàng thích hợp. Người vận hành xác
nhận yêu cầu hiệu chuẩn trước khi lưu.

Group by Calibrator Material Hệ thống hiển thị chất hiệu chuẩn theo
(Phân nhóm theo vật liệu bộ Calibrator Material (Vật liệu chất hiệu
hiệu chuẩn)
chuẩn).
All
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Hệ thống hiển thị cả vật liệu hiệu chuẩn có
và không có trên máy phân tích trên máy
phân tích.
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Xem xét Calibration Needs (Nhu cầu hiệu chuẩn)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Calibration Needs
(Nhu cầu hiệu chuẩn).
2. Để nhóm vật liệu hiệu chuẩn theo Calibrator Name (Tên Bộ hiệu
chuẩn), hãy chọn Group by Calibrator Material (Phân nhóm theo vật
liệu bộ hiệu chuẩn).
3. Để sắp xếp vật liệu hiệu chuẩn trên hệ thống, hãy chọn All.
4. Để sắp xếp thông tin chất hiệu chuẩn, hãy chọn hàng Calibrator Name
(Tên Bộ hiệu chuẩn) bất kỳ.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.

Giới thiệu về QC Needs
QC Needs được tạo cho vật liệu QC dựa trên:
• Các xét nghiệm được thiết lập bởi trình lập kế hoạch QC thực hiện trước
thời điểm cuối ngày do người vận hành xác định.
• Mọi yêu cầu QC đang chờ xử lý trong Worklist (Danh sách công việc).
• Chất kiểm chuẩn được yêu cầu đã hết hạn, gần hết hoặc không có trên hệ
thống.
QC Needs được thiết lập lại vào thời điểm cuối ngày do người vận hành xác
định. Mục nhu cầu sẽ có màu đỏ khi yêu cầu được đưa ra và:
• Không có QC trên hệ thống.
• Có QC trên hệ thống, nhưng chất kiểm chuẩn không đủ (thể tích thấp hoặc
đã hết hạn).
Nếu cảnh báo xuất hiện hoặc vật liệu QC được nạp, thì dữ liệu sẽ được cập
nhật để phản ánh thay đổi đó. Các cột còn lại sẽ được làm mới 1–5 phút mỗi
lần.
QC Needs

Lưu ý

Name

Tên của chất kiểm chuẩn từ QC Definitions
(Xác định QC) Control Name (Tên chất kiểm
chuẩn).

Control ID

Mã nhận dạng duy nhất của chất kiểm
chuẩn từ QC Definitions (Xác định QC)
Control ID (ID chất kiểm chuẩn).

Control Lot

Lô của chất kiểm chuẩn.

Level

Mức nồng độ của chất kiểm chuẩn.
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QC Needs

Lưu ý

Onboard Status

Vật liệu kiểm chuẩn có trên hệ thống không
và có sẵn dùng hay không (chưa hết hạn
hoặc chưa được dùng hết).

Scheduled

Chất kiểm chuẩn có được lên lịch tự động
không.

Usable Volume Needed (µL) Thể tích chất kiểm chuẩn cần dùng trong
(Thể tích có thể sử dụng cần ngày.
thiết (µL))
Assay

Các xét nghiệm có liên quan đến chất kiểm
chuẩn.

Storable (Có thể lưu trữ)

Vật liệu kiểm chuẩn có được lưu trữ trên hệ
thống không.

Group by QC Material (Phân Hệ thống hiển thị chất kiểm chuẩn theo
nhóm theo vật liệu QC)
Name.
All

Hệ thống hiển thị chất kiểm chuẩn trên hệ
thống, nhưng không có trên máy phân tích.

QC Order (Lệnh QC)

Người vận hành tạo thủ công 1 hoặc nhiều
yêu cầu kiểm chuẩn theo yêu cầu cho nhiều
gói thuốc thử hoặc máy phân tích cho một
sản phẩm chất kiểm chuẩn mà tất cả các xét
nghiệm được chọn đều thực hiện.

Create QC Orders (Tạo lệnh QC) hiển thị khi người vận hành chọn QC Order
(Lệnh QC) để tạo thủ công 1 hoặc nhiều yêu cầu kiểm chuẩn theo yêu cầu
cho nhiều gói thuốc thử hoặc máy phân tích cho một sản phẩm chất kiểm
chuẩn mà tất cả các xét nghiệm được chọn đều thực hiện.
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Create QC Orders (Tạo lệnh QC)

Lưu ý

Select Assays (Chọn xét nghiệm)

Người vận hành chọn máy phân tích
và xét nghiệm cho các yêu cầu kiểm
chuẩn trong mục này.
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Create QC Orders (Tạo lệnh QC)

Lưu ý

Perform QC On (Bật Thực hiện QC)

Người vận hành chọn máy phân tích
hoặc cụm máy phân tích phù hợp từ
menu thả xuống:
• All Analyzers (Tất cả các bộ phân
tích)
• All CH Analyzers (Tất cả các CH
Analyzer)
• All IM Analyzers (Tất cả các IM
Analyzer)
• Danh sách toàn bộ các tên máy
phân tích trên hệ thống
Tất cả các xét nghiệm hoạt hóa hiển
thị cho máy phân tích được chọn.

Search (Tìm kiếm)

Người vận hành nhập tên xét
nghiệm để tìm kiếm xét nghiệm phù
hợp và chọn 1 hoặc nhiều xét
nghiệm từ bảng.

Select Packs (Chọn gói)

Người vận hành chọn đưa gói thuốc
thử nào (hiện tại hay tất cả) vào yêu
cầu kiểm chuẩn.

Select Current Pack for All Assays
Máy phân tích thực hiện yêu cầu
(Chọn gói hiện tại cho tất cả các xét kiểm chuẩn trên gói được sử dụng
nghiệm)
cho xét nghiệm trong khi thực hiện
yêu cầu.
Current Pack (Gói hiện tại)
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Gói mà máy phân tích sử dụng để
thực hiện kiểm chuẩn cho xét
nghiệm trong khi đang thực hiện
yêu cầu. Để đưa ra yêu cầu cho tất
cả các xét nghiệm và gói hiện tại của
các xét nghiệm đó, người vận hành
chọn Select Current Pack for All
Assays (Chọn gói hiện tại cho tất
cả các xét nghiệm).
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Create QC Orders (Tạo lệnh QC)

Lưu ý

Select All Packs for All Assays (Chọn Khi một máy phân tích được chọn
tất cả các gói cho tất cả các xét
trong Perform QC On (Bật Thực hiện
nghiệm)
QC), người vận hành chọn đưa tất cả
các gói thuốc thử lên hệ thống cho
máy phân tích đó.
Add All Assays (Thêm tất cả các xét
nghiệm)

Người vận hành chọn thêm tất cả
các xét nghiệm trong bảng xét
nghiệm vào yêu cầu kiểm chuẩn.

Remove All Assays (Xóa tất cả các xét Người vận hành chọn xóa tất cả các
nghiệm)
xét nghiệm trong bảng xét nghiệm.
Create Order (Tạo lệnh)

Máy phân tích tạo ra các yêu cầu
kiểm chuẩn được cấu hình.

Cancel (Hủy)

Máy phân tích xóa Create QC Orders
(Tạo lệnh QC) mà không tạo yêu cầu
nào.

Xem xét QC Needs
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > QC Needs.
2. Để nhóm vật liệu kiểm chuẩn theo Name, hãy chọn Group by QC
Material (Phân nhóm theo vật liệu QC).
3. Để sắp xếp vật liệu kiểm chuẩn trên hệ thống, hãy chọn All.
4. Định vị chất kiểm chuẩn phù hợp.
5. Xác định nhu cầu chất kiểm chuẩn và thay thế, nếu phù hợp.
Tạo yêu cầu kiểm chuẩn từ QC Needs
Người vận hành sử dụng Create QC Orders (Tạo lệnh QC) trong QC Needs
để tạo thủ công 1 hoặc nhiều yêu cầu kiểm chuẩn theo yêu cầu cho nhiều
gói thuốc thử hoặc máy phân tích cho một sản phẩm chất kiểm chuẩn mà
các xét nghiệm được chọn thực hiện.
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1. Đảm bảo rằng 1 trong những mục sau được cấu hình trong phần Material
for Automatic QC Order của Setup (Cài đặt) > Settings (Cài đặt)
> General Setup (Cài đặt chung) > QC:
– Để yêu cầu một nồng độ chất kiểm chuẩn duy nhất cho mỗi mẫu được
kích hoạt, chọn 1 Level (Mức 1).
LƯU Ý: Khi 1 Level (Mức 1) được chọn, máy phân tích chọn chất kiểm
chuẩn sẽ hết hạn đầu tiên cho xét nghiệm bất kể nồng độ của nó trong
QC Definitions (Xác định QC).
Để chọn nồng độ chất kiểm chuẩn cụ thể, hãy tạo yêu cầu trong QC
Orders (Lệnh) (Trang 492 Tạo QC Orders (Lệnh)).
– Để yêu cầu tất cả các mức nồng độ của chất kiểm chuẩn cho mỗi mẫu
được kích hoạt, chọn All Levels (Tất cả các mức).
2. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > QC Needs.
3. Chọn Create QC Orders (Tạo lệnh QC).
4. Trong Perform QC On (Bật Thực hiện QC), chọn máy phân tích hoặc cụm
máy phân tích phù hợp từ menu thả xuống.
LƯU Ý: Tất cả các xét nghiệm hoạt hóa hiển thị cho máy phân tích được
chọn.
5. Nhập tên xét nghiệm vào Search (Tìm kiếm) để tìm kiếm xét nghiệm.
6. Chọn 1 hoặc nhiều xét nghiệm từ bảng.
7. Để chọn gói thuốc thử đang sử dụng cho các máy phân tích đã chọn
trong bước 3, hãy chọn tùy chọn Select Current Pack for All Assays
(Chọn gói hiện tại cho tất cả các xét nghiệm).
LƯU Ý: Máy phân tích thực hiện yêu cầu kiểm chuẩn trên gói được sử
dụng cho xét nghiệm trong khi thực hiện yêu cầu.
8. Để chọn tất cả các gói thuốc thử trên hệ thống khi chọn 1 máy phân tích
trong bước 3, hãy chọn tùy chọn Select All Packs for All Assays (Chọn
tất cả các gói cho tất cả các xét nghiệm).
LƯU Ý: Máy phân tích được chọn sẽ chọc tất cả các gói thuốc thử cho
các xét nghiệm đã chọn để thực hiện kiểm chuẩn.
9. Chọn Create Order (Tạo lệnh).
LƯU Ý: Máy phân tích tạo yêu cầu kiểm chuẩn sử dụng chất kiểm chuẩn
trên hệ thống cho từng loại chất lỏng của chất kiểm chuẩn được xác
định cho xét nghiệm đã chọn hoặc chất kiểm chuẩn ngoài hệ thống được
sử dụng cũ nhất nếu trên hệ thống không có chất kiểm chuẩn.
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10 Patient Orders (Lệnh bệnh nhân)
Chương này cung cấp thông tin về yêu cầu cho bệnh nhân.

Giới thiệu về Create Patient Orders (Tạo lệnh bệnh nhân)
Create Patient Orders (Tạo lệnh bệnh nhân) cho phép người vận hành nhập
thủ công thông tin mẫu, in mã vạch cho một yêu cầu bệnh nhân hoặc cấu
hình các cài đặt Run ID (ID chạy) cho một danh sách công việc.
Yêu cầu về bệnh nhân đòi hỏi có ID mẫu, loại mẫu và thông tin về xét nghiệm.
Người vận hành có thể thêm ID giá và thông tin về bệnh nhân hoặc mẫu,
như thông tin nhân khẩu học về bệnh nhân, thời gian lấy mẫu của bác sĩ
hoặc các nhận xét được hiển thị dưới dạng thông tin chi tiết về mẫu
(Trang 383 Xem thông tin chi tiết mẫu).
Sample Information (Thông tin
mẫu)

Lưu ý

Sample ID (ID mẫu)

Mã nhận dạng mẫu. Trường này
chấp nhận ký tự viết hoa và thường,
cũng như một số ký tự đặc biệt. Các
ký tự đặc biệt sau không được chấp
nhận: !, @, #, ^, & hoặc ?. Trường này
không phân biệt chữ viết hoa/
thường và có thể chấp nhận tối đa
20 ký tự.

Rack ID (ID giá đỡ)

Số nhận dạng giá. Trường thứ hai chỉ
định phần nào của giá đang giữ ống
mẫu.

Specimen (Mẫu vật)

Loại dung dịch trong lọ đựng mẫu.

Manual Dilution (Pha loãng thủ
công)

Hệ số pha loãng thủ công mà người
vận hành sử dụng trên mẫu ngoài hệ
thống. Phần mềm sẽ áp dụng hệ số
pha loãng thủ công trước khi báo
cáo kết quả cho hệ thống.
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Sample Information (Thông tin
mẫu)

Lưu ý

For Study (Để nghiên cứu)

Người vận hành có thể chọn For
Study (Để nghiên cứu) cho các
nghiên cứu so sánh theo lô, kết quả
đo lặp lại hoặc tiến hành đánh giá
với các mẫu bệnh phẩm. Các kết quả
For Study (Để nghiên cứu) chỉ được
truyền đến LIS nếu người vận hành
truyền theo cách thủ công.

Priority (Ưu tiên)

Thứ tự hệ thống xử lý mẫu. Routine
(Định kỳ/thường quy) là mặc định.
Hệ thống sẽ xử lý các mẫu STAT trước
tiên.

Test Selections (Lựa chọn xét
nghiệm)

Lưu ý

Module Type (Loại mô-đun)

Loại máy phân tích thực hiện các xét
nghiệm. Đây là trường không bắt
buộc và chỉ có tác dụng lọc các tùy
chọn lựa chọn xét nghiệm.

Select Tests (Chọn xét nghiệm)

Menu thả xuống hiển thị các xét
nghiệm khả dụng cho máy phân tích
và loại mẫu đó, nếu được chọn.

Orders (Lệnh)

Lưu ý

Test (Xét nghiệm)

Xét nghiệm hoặc các xét nghiệm
đã chọn. Người vận hành có thể
chọn
bên cạnh mỗi xét
nghiệm để thêm nhiều phiên bản
của cùng một xét nghiệm vào
lệnh (Trang 283 Giới thiệu về Xét
nghiệm lặp lại, Nhiều xét nghiệm
và Lặp lại xét nghiệm).
bên
cạnh xét nghiệm có tác dụng xóa
xét nghiệm đó khỏi lệnh.

Dilution (Pha loãng)
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Hệ số pha loãng áp dụng cho xét
nghiệm như được xác định trong
thông tin nhận dạng xét nghiệm
và được máy phân tích thực hiện.
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Orders (Lệnh)

Lưu ý

Replicates (Bản sao)

Số lần thực hiện xét nghiệm. IM
Analyzer sử dụng xét nghiệm lặp
lại để xác định kết quả xét nghiệm
trung bình (Trang 283 Giới thiệu
về Xét nghiệm lặp lại, Nhiều xét
nghiệm và Lặp lại xét nghiệm).

System Test Options (Tùy chọn xét
nghiệm hệ thống)

Tùy chọn để thay đổi lô thuốc thử
và máy phân tích liên quan tới xét
nghiệm này.

Giới thiệu về Xét nghiệm lặp lại, Nhiều xét nghiệm và Lặp lại xét nghiệm
Hệ thống có thể xử lý xét nghiệm dưới dạng lặp lại, nhiều hoặc thực hiện lại.
Các xét nghiệm lặp lại sẽ xử lý đồng thời với cùng một mức pha loãng được
chỉ định. Hệ thống sử dụng kết quả xét nghiệm lặp lại để có được kết quả
thống kê trung bình. Một số xét nghiệm trên IM yêu cầu số lần lặp lại tối
thiếu mà thông tin nhận dạng xét nghiệm chỉ định. Người vận hành có thể
yêu cầu thêm xét nghiệm lặp lại bằng cách sử dụng tính năng Xét nghiệm
lặp lại khi tạo yêu cầu cho bệnh nhân. Máy phân tích CH không chấp nhận
xét nghiệm lặp lại đối với yêu cầu về bệnh nhân. Hệ thống sẽ báo cáo kết
quả lặp lại trung bình trên Danh sách công việc.
Khi tạo yêu cầu cho bệnh nhân, người vận hành có thể thêm nhiều phiên
bản của cùng một xét nghiệm cho cùng một mẫu. Nhiều xét nghiệm cũng
xử lý đồng thời với cùng mức pha loãng được chỉ định. Với nhiều xét nghiệm,
hệ thống sẽ báo cáo riêng từng kết quả xét nghiệm. Hệ thống không tự động
báo cáo kết quả trung bình cho nhiều xét nghiệm.
Xét nghiệm lặp lại sử dụng cùng một mức pha loãng được chỉ định và xử lý
theo trình tự. Người vận hành có thể cấu hình hệ thống để tự động yêu cầu
xét nghiệm lặp lại trong phần Thiết lập hoặc có thể yêu cầu xét nghiệm lặp
lại theo cách thủ công bằng cách tạo yêu cầu riêng biệt cho cùng một mẫu.
Hệ thống sẽ báo cáo riêng từng kết quả xét nghiệm lặp lại trên Danh sách
công việc.
Yêu cầu xét nghiệm bệnh nhân
1. Trên thanh Lệnh, chọn Patient Orders (Lệnh bệnh nhân) > Create
Patient Orders (Tạo lệnh bệnh nhân).
2. Quét mã vạch của ống mẫu hoặc nhập thủ công Sample ID (ID mẫu).
LƯU Ý: Thao tác quét mã vạch sẽ tự động kích hoạt các trường nhập. Để
chuyển sang bất kỳ trường nào nhằm xem thêm thông tin, chọn trường
đó hoặc bấm phím Tab trên bàn phím.
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3. Chọn Specimen (Mẫu vật).
LƯU Ý: Để thêm thông tin khác về mẫu, bao gồm ngày lấy và nhận cũng
như nhận xét về mẫu, trong phần Sample Information (Thông tin
mẫu), chọn Additional Sample Information (Thông tin mẫu bổ sung)
(Trang 285 Thêm Additional Sample Information (Thông tin mẫu bổ
sung)).
4. Chọn STAT, ASAP (Sớm nhất có thể) hoặc Routine (Định kỳ/thường quy)
Priority (Ưu tiên).
LƯU Ý: Routine (Định kỳ/thường quy) là mức ưu tiên mặc định.
5. Nhập Patient Demographics (Thông tin nhân khẩu của bệnh nhân).
LƯU Ý: Để thêm chi tiết khác về bệnh nhân, kể cả Patient Status (Tình
trạng bệnh nhân), trong phần Patient Demographics (Thông tin nhân
khẩu của bệnh nhân), chọn Additional Patient Information (Thông tin
bệnh nhân bổ sung) (Trang 285 Thêm Additional Patient Information
(Thông tin bệnh nhân bổ sung)).
6. Chọn menu thả xuống Select Tests (Chọn xét nghiệm).
LƯU Ý: Người vận hành chỉ có thể chọn những xét nghiệm hỗ trợ
Specimen (Mẫu vật) được chỉ định.
7. Chọn 1 hoặc nhiều Tests (Xét nghiệm).
8. Để thêm cùng một xét nghiệm vào yêu cầu, hãy chọn
nghiệm đó trong phần Yêu cầu.

bên cạnh xét

LƯU Ý: Khi thêm một xét nghiệm nhiều lần vào cùng một yêu cầu, người
vận hành có thể chạy xét nghiệm đó trên các mô đun, gói hoặc lô thuốc
thử khác nhau. Tùy chọn này cung cấp thêm các lựa chọn kết quả. Người
vận hành có thể thay đổi các cài đặt này trong System Test Options (Tùy
chọn xét nghiệm hệ thống).
9. Chọn Save (Lưu).
Giới thiệu về Additional Sample Information (Thông tin bổ sung về mẫu)
Người vận hành có thể thêm Additional Sample Information (Thông tin mẫu
bổ sung) vào phần thông tin chi tiết về mẫu bệnh phẩm bằng cách nhập
nhận xét hoặc chọn nhận xét từ các menu thả xuống. Người vận hành có
thể lưu các nhận xét về mẫu để dùng sau này trong Sample Comment (Nhận
xét về mẫu) Directories (Thư mục) ở Setup (Cài đặt).
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Additional Sample Information
(Thông tin mẫu bổ sung)

Lưu ý

Sample Collection Date (Ngày thu
thập mẫu)

Ngày và giờ phòng xét nghiệm thu
thập mẫu.
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Additional Sample Information
(Thông tin mẫu bổ sung)

Lưu ý

Sample Received Date (Ngày nhận
mẫu)

Ngày và giờ phòng xét nghiệm nhận
mẫu.

Order Date (Ngày đặt lệnh)

Ngày và giờ người vận hành đặt yêu
cầu xét nghiệm trên hệ thống hoặc
hệ thống truy xuất yêu cầu từ LIS.

Sample Comments (Nhận xét về
mẫu)

Thông tin bổ sung về mẫu.

Thêm Additional Sample Information (Thông tin mẫu bổ sung)
1. Trong trường Sample Collection Date (Ngày thu thập mẫu), nhập ngày
và giờ thu thập mẫu.
2. Trong trường Sample Received Date (Ngày nhận mẫu), nhập ngày và giờ
phòng xét nghiệm nhận mẫu.
3. Nhập tối đa 3 Sample Comments (Nhận xét về mẫu).
LƯU Ý: Người vận hành có thể nhập nội dung Sample Comment (Nhận
xét về mẫu) hoặc chọn các nhận xét có sẵn từ menu thả xuống.
4. Chọn OK.
Giới thiệu về Additional Patient Information (Thông tin bệnh nhân bổ sung)
Tùy chọn này trong phần Patient Demographics (Thông tin nhân khẩu của
bệnh nhân) cho phép bổ sung thông tin vào yêu cầu cho bệnh nhân. Người
vận hành có thể nhập hoặc chọn thông tin từ các menu thả xuống có trong
Directories (Thư mục) được tạo ở Setup (Cài đặt).
Thêm Additional Patient Information (Thông tin bệnh nhân bổ sung)
1. Nhập Patient Status (Tình trạng bệnh nhân) hoặc chọn từ menu thả
xuống.
LƯU Ý: Người vận hành có thể nhập hoặc chọn thông tin từ các menu
thả xuống có trong Directories (Thư mục) được tạo ở Setup (Cài đặt).
2. Nhập hoặc chọn Species (Loài).
3. Nhập hoặc chọn Lab ID (ID phòng thí nghiệm).
4. Nhập Physician ID (ID bác sĩ) hoặc chọn
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5. Nhập Physician Name (Tên bác sĩ) hoặc chọn
sách.

để chọn trong danh

6. Nhập hoặc chọn tối đa 3 Patient Comments (Nhận xét về bệnh nhân).
7. Chọn OK.
Giới thiệu về Run ID Settings (Cài đặt ID chạy)
Run ID Settings (Cài đặt ID chạy) cho phép người vận hành đánh dấu một
nhóm yêu cầu bằng một mã nhận dạng cụ thể hoặc Run ID (ID chạy). Người
vận hành có thể xuất một nhóm kết quả xét nghiệm bằng Run ID (ID chạy)
hoặc sử dụng các mẫu được xác định bằng Run ID (ID chạy) để thực hiện các
nghiên cứu như so sánh lô thuốc thử, nghiên cứu tuyến tính, nghiên cứu
hoặc nhập danh sách công việc.
Run ID (ID chạy) phải gồm từ 0 đến 32 ký tự chữ-số mà không có dấu cách
hoặc ký tự đặc biệt. Run ID (ID chạy) mặc định được để trống. Run ID (ID
chạy) mà người vận hành nhập từ danh sách công việc phải có ít nhất 1 ký
tự chữ-số.
Run ID Settings (Cài đặt ID chạy)

Lưu ý

Use Run ID in all orders (Sử dụng ID Người vận hành có thể chọn tùy
chạy trong tất cả các lệnh)
chọn này và chỉ định Run ID (ID chạy)
duy nhất để liên kết một nhóm yêu
cầu về bệnh nhân. Để liên kết tất cả
yêu cầu mới tạo trong Run ID (ID
chạy), người vận hành có thể nhập
Run ID (ID chạy) mới. Để ngăn việc
thêm tất cả yêu cầu mới tạo vào Run
ID (ID chạy) này, người vận hành có
thể xóa Run ID (ID chạy) hoặc chọn
Do not use Run ID in any orders
(Không sử dụng ID chạy trong bất kỳ
lệnh nào).
Confirm Run ID on Create Patient
Orders tab (Xác nhận ID chạy trên
tab Tạo lệnh bệnh nhân)
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Khi được chọn, tùy chọn này sẽ nhắc
người vận hành xác nhận rằng yêu
cầu được liên kết với cùng một Run
ID (ID chạy) trước khi lưu yêu cầu.
Tùy chọn này cho phép người vận
hành thay đổi Run ID (ID chạy) nếu
cần. Tùy chọn này cũng ngăn việc
dùng lẫn Run ID (ID chạy) với các yêu
cầu không thuộc Run ID (ID chạy)
này.
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Run ID Settings (Cài đặt ID chạy)

Lưu ý

Use Run ID for imported worklists
only (Chỉ sử dụng ID chạy cho các
danh sách công việc đã nhập)

Người vận hành có thể chỉ định Run
ID (ID chạy) duy nhất cho danh sách
công việc đã nhập.

Do not use Run ID in any orders
Người vận hành có thể dừng liên kết
(Không sử dụng ID chạy trong bất kỳ Run ID (ID chạy) với các yêu cầu.
lệnh nào)
LƯU Ý: Yêu cầu LIS và yêu cầu hiệu chuẩn không thể liên kết với Run ID (ID
chạy) vào bất cứ thời điểm nào.
Cấu hình Run ID Settings (Cài đặt ID chạy)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Patient Orders (Lệnh bệnh nhân) > Create
Patient Orders (Tạo lệnh bệnh nhân) > Run ID Settings... (Cài đặt ID
chạy...).
2. Nhập Run ID (ID chạy).
LƯU Ý: ID của lần chạy phải gồm 0 đến 32 ký tự chữ-số và không có dấu
cách hoặc ký tự đặc biệt.
3. Trong phần Settings, chọn tùy chọn để sử dụng Run ID (ID chạy).
4. Chọn OK.
LƯU Ý: Run ID (ID chạy) sẽ trở thành tên nghiên cứu bên trong menu
thả xuống Select Study Name (Chọn tên nghiên cứu) trong Reagent Lot
Comparison (So sánh lô thuốc thử).
In mã vạch
1. Trên Thanh lệnh, chọn Patient Orders (Lệnh bệnh nhân) > Create
Patient Orders (Tạo lệnh bệnh nhân).
2. Nhập Sample ID (ID mẫu) của một yêu cầu cho bệnh nhân đã lưu.
3. Chọn Print Barcode... (In mã vạch...).

Giới thiệu về Create Batch Order by Rack ID (Tạo lệnh lô bằng ID giá đỡ)
Create Batch Order by Rack ID (Tạo lệnh lô bằng ID giá đỡ) cho phép người
vận hành yêu cầu các xét nghiệm giống nhau cho mẫu trong các giá cụ thể.
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Sample Information (Thông tin
mẫu)

Lưu ý

Batch Name (Tên lô)

Tên duy nhất của lô.

Specimen (Mẫu vật)

Loại dung dịch trong lọ đựng mẫu.

Manual Dilution (Pha loãng thủ
công)

Hệ số pha loãng thủ công mà người
vận hành sử dụng trên mẫu ngoài hệ
thống. Phần mềm sẽ áp dụng hệ số
pha loãng thủ công trước khi báo
cáo kết quả cho hệ thống.

Comment 1 (Nhận xét 1),

Các nhận xét mà người vận hành
nhập hoặc chọn từ menu thả xuống.

Comment 2 (Nhận xét 2),
Comment 3 (Nhận xét 3)
Rack ID (ID giá đỡ)

Giá hoặc các giá đựng mẫu trong lô.
Add Rack IDs (Thêm ID giá đỡ) cho
phép người vận hành thêm, chỉnh
sửa hoặc xóa Rack ID (ID giá đỡ).

Test Selections (Lựa chọn xét
nghiệm)

Lưu ý

Module Type (Loại mô-đun)

Loại máy phân tích thực hiện các xét
nghiệm theo lô. Đây là trường tùy
chọn, dùng để lọc phần lựa chọn xét
nghiệm.

Select Tests (Chọn xét nghiệm)

Menu thả xuống hiển thị các xét
nghiệm khả dụng cho máy phân tích
và loại mẫu đó.

Orders (Lệnh)

Lưu ý

Test (Xét nghiệm)

Xét nghiệm hoặc các xét nghiệm đã
chọn. Người vận hành có thể chọn
bên cạnh mỗi xét nghiệm để
thêm nhiều phiên bản của cùng một
xét nghiệm vào lệnh (Trang 283 Giới
thiệu về Xét nghiệm lặp lại, Nhiều
xét nghiệm và Lặp lại xét nghiệm).
bên cạnh xét nghiệm có tác dụng
xóa xét nghiệm đó khỏi lệnh.
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Orders (Lệnh)

Lưu ý

Dilution (Pha loãng)

Hệ số pha loãng áp dụng cho xét
nghiệm như được xác định trong
thông tin nhận dạng xét nghiệm và
được máy phân tích thực hiện.

Replicates (Bản sao)

Số lần thực hiện xét nghiệm. IM
Analyzer sử dụng xét nghiệm lặp lại
để xác định kết quả xét nghiệm
trung bình (Trang 283 Giới thiệu về
Xét nghiệm lặp lại, Nhiều xét
nghiệm và Lặp lại xét nghiệm).

System Test Options (Tùy chọn xét
nghiệm hệ thống)

Tùy chọn để thay đổi lô thuốc thử và
máy phân tích liên quan tới xét
nghiệm này.

Tạo yêu cầu cho lô theo ID giá
1. Trên thanh Lệnh, chọn Patient Orders (Lệnh bệnh nhân) > Create
Batch Order by Rack ID (Tạo lệnh lô bằng ID giá đỡ).
2. Nhập Batch Name (Tên lô).
3. Chọn một loại Specimen (Mẫu vật) từ menu thả xuống.
4. Chọn tối đa 3 nhận xét từ các menu thả xuống hoặc nhập một nhận xét
duy nhất.
5. Để nhập ID giá, hãy chọn Add Rack IDs (Thêm ID giá đỡ).
LƯU Ý: Người vận hành có thể dùng thiết bị đọc mã vạch cầm tay để
nhập ID giá cho nhiều giá.
6. Chọn trường Select Tests (Chọn xét nghiệm) để thêm các xét nghiệm từ
menu lựa chọn.
7. Chọn 1 hoặc nhiều xét nghiệm.
8. Để thêm cùng một xét nghiệm vào lệnh, hãy chọn
nghiệm đó trong phần Orders (Lệnh).

bên cạnh xét

LƯU Ý: Khi thêm các xét nghiệm nhiều lần vào cùng một yêu cầu, người
vận hành có thể thực hiện xét nghiệm đó trên các mô đun, gói hoặc lô
thuốc thử khác nhau. Tùy chọn này cung cấp thêm các lựa chọn kết quả.
Người vận hành có thể thay đổi các cài đặt này trong System Test Options
(Tùy chọn xét nghiệm hệ thống).
9. Chọn Save (Lưu).
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LƯU Ý: Để xử lý yêu cầu cho lô, người vận hành phải Activate Batch
(Kích hoạt lô).
Giới thiệu về Create Batch Orders by SID (Tạo lệnh lô bằng SID)
Create Batch Orders by SID (Tạo lệnh lô bằng SID) cho phép người vận hành
tạo các yêu cầu sử dụng cùng xét nghiệm cho một phạm vi ID mẫu.
Khi tạo yêu cầu cho lô theo SID, các nguyên tắc sau được áp dụng:
• Các ID đầu và cuối không được trùng với bất kỳ ID mẫu nào đã được hệ
thống xác định trước đây trong các yêu cầu cho lô hiện hoạt và đang chờ,
cho đến khi lô đó đóng lại.
• Người vận hành có thể nạp mẫu theo bất kỳ thứ tự nào giữa các mẫu đầu
và cuối.
Range of Orders (Biên độ các
Lệnh)

Lưu ý

Sample ID (ID mẫu)

ID mẫu đầu tiên trong lô. Sample ID
(ID mẫu) phải kết thúc bằng số

Specify Range By (Xác định phạm vi Người vận hành có thể chỉ định
theo)
phạm vi mẫu trong lô theo Number
of Samples (Số lượng mẫu) hoặc
Last Sample ID (ID mẫu cuối cùng).
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Sample Information (Thông tin
mẫu)

Lưu ý

Specimen (Mẫu vật)

Loại dung dịch trong lọ đựng mẫu.

Manual Dilution (Pha loãng thủ
công)

Hệ số pha loãng thủ công mà người
vận hành sử dụng trên mẫu ngoài hệ
thống. Phần mềm sẽ áp dụng hệ số
pha loãng thủ công trước khi báo
cáo kết quả cho hệ thống.

For Study (Để nghiên cứu)

Người vận hành có thể chọn For
Study (Để nghiên cứu) cho các
nghiên cứu so sánh theo lô, kết quả
đo lặp lại hoặc tiến hành đánh giá
với các mẫu bệnh phẩm. Các kết quả
For Study (Để nghiên cứu) chỉ được
truyền đến LIS nếu người vận hành
truyền theo cách thủ công.
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Sample Information (Thông tin
mẫu)

Lưu ý

Priority (Ưu tiên)

Thứ tự hệ thống xử lý mẫu. Routine
(Định kỳ/thường quy) là mặc định.
Hệ thống sẽ xử lý các mẫu STAT trước
tiên.

Additional Information (Thông tin
bổ sung)

Thông tin tùy chọn về mẫu.

Test Selections (Lựa chọn xét
nghiệm)

Lưu ý

Module Type (Loại mô-đun)

Loại máy phân tích thực hiện các xét
nghiệm theo lô. Đây là trường tùy
chọn, dùng để lọc phần lựa chọn xét
nghiệm.

Select Tests (Chọn xét nghiệm)

Menu thả xuống hiển thị các xét
nghiệm khả dụng cho máy phân tích
và loại mẫu đó.

Orders (Lệnh)

Lưu ý

Tests (Xét nghiệm)

Xét nghiệm hoặc các xét nghiệm đã
chọn. Người vận hành có thể chọn
bên cạnh mỗi xét nghiệm để
thêm nhiều phiên bản của cùng một
xét nghiệm vào lệnh (Trang 283 Giới
thiệu về Xét nghiệm lặp lại, Nhiều
xét nghiệm và Lặp lại xét nghiệm).
bên cạnh xét nghiệm có tác dụng
xóa xét nghiệm đó khỏi lệnh.

Dilution (Pha loãng)

Hệ số pha loãng áp dụng cho xét
nghiệm như được xác định trong
thông tin nhận dạng xét nghiệm và
được máy phân tích thực hiện.

Replicates (Bản sao)

Số lần thực hiện xét nghiệm. IM
Analyzer sử dụng xét nghiệm lặp lại
để xác định kết quả xét nghiệm
trung bình (Trang 283 Giới thiệu về
Xét nghiệm lặp lại, Nhiều xét
nghiệm và Lặp lại xét nghiệm).
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Orders (Lệnh)

Lưu ý

System Test Options (Tùy chọn xét
nghiệm hệ thống)

Tùy chọn thay đổi lô thuốc thử và
máy phân tích liên quan đến xét
nghiệm và mẫu.

Tạo yêu cầu cho lô theo SID
1. Trên thanh Lệnh, chọn Patient Orders (Lệnh bệnh nhân) > Create
Batch Orders by SID (Tạo lệnh lô bằng SID).
2. Nhập Sample ID (ID mẫu) cho mẫu đầu tiên trong lô.
3. Để xác định lô theo số lượng mẫu cụ thể:
a.

Chọn Number of Samples (Số lượng mẫu) từ menu thả xuống.

b. Nhập Number of Samples (Số lượng mẫu).
4. Để xác định lô theo ID mẫu đầu và cuối:
a.

Chọn Last Sample ID (ID mẫu cuối cùng) từ menu thả xuống.

b. Nhập ID mẫu của mẫu cuối cùng trong lô.
5. Chọn một loại Specimen (Mẫu vật) từ menu thả xuống.
6. Nhập Manual Dilution (Pha loãng thủ công), nếu phù hợp.
7. Thay đổi Priority (Ưu tiên), nếu phù hợp.
8. Nếu phù hợp, hãy nhập Additional Information (Thông tin bổ sung)
cho mẫu (Trang 284 Giới thiệu về Additional Sample Information
(Thông tin bổ sung về mẫu) ).
9. Để thêm xét nghiệm cho lô từ menu thả xuống, hãy chọn phần Select
Tests (Chọn xét nghiệm).
10. Chọn 1 hoặc nhiều xét nghiệm.
11. Để thêm cùng một xét nghiệm vào yêu cầu, hãy chọn
nghiệm đó trong danh sách ở phần Yêu cầu.

bên cạnh xét

LƯU Ý: Khi thêm các xét nghiệm nhiều lần vào cùng một yêu cầu, người
vận hành có thể thực hiện xét nghiệm đó trên các mô đun, gói hoặc lô
thuốc thử khác nhau. Tùy chọn này cung cấp thêm các lựa chọn kết quả.
Người vận hành có thể thay đổi các cài đặt này trong System Test Options
(Tùy chọn xét nghiệm hệ thống).
12. Chọn Save (Lưu).
LƯU Ý: Để xử lý yêu cầu cho lô, người vận hành phải Activate Batch
(Kích hoạt lô).
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Giới thiệu về Chỉnh sửa nhiều yêu cầu
Edit Multiple Orders cho phép người vận hành thêm hoặc xóa các xét nghiệm
hoặc xóa yêu cầu khỏi một phạm vi yêu cầu.
Chỉnh sửa

Lưu ý

Functions (Chức năng)

Người vận hành có thể xóa yêu cầu
hoặc chỉnh sửa các xét nghiệm đã
lưu vào yêu cầu.

Test Selections (Lựa chọn xét
nghiệm)

Người vận hành có thể thêm hoặc
xóa xét nghiệm khỏi một nhóm yêu
cầu.

Range of Orders (Biên độ các Lệnh) Người vận hành có thể chỉ định
nhóm yêu cầu sẽ chỉnh sửa theo ID
mẫu đầu tiên và cuối cùng hoặc theo
số lượng mẫu cụ thể.
Orders (Lệnh)

Thông tin về xét nghiệm sẽ được
hiển thị cho nhóm yêu cầu đã chỉ
định. Người vận hành có thể thay đổi
máy phân tích hoặc lô thuốc thử
dùng cho các xét nghiệm được chỉ
định.

Giới thiệu về View Batch Orders (Xem Lệnh lô)
View Batch Orders (Xem Lệnh lô) hiển thị một danh sách các yêu cầu cho lô
theo ID giá trong hệ thống và trạng thái của chúng. Cùng một ID giá có thể
dùng được cho nhiều lô. Người vận hành có thể xem chi tiết về lô, cũng như
chỉnh sửa, xóa, kích hoạt hoặc hủy kích hoạt lô.
Trường

Mô tả

Batch Name (Tên lô)

Tên duy nhất được hệ thống gán cho
lô.

Specimen (Mẫu vật)

Loại mẫu.

Manual Dilution (Pha loãng thủ
công)

Hệ số pha loãng thủ công mà người
vận hành sử dụng trên mẫu ngoài hệ
thống.

Status (Tình trạng)

Trạng thái của lô.
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Trường

Mô tả

Order Date (Ngày đặt lệnh)

Ngày và giờ hệ thống lưu yêu cầu
cho lô.

Rack IDs (ID giá đỡ)

Số nhận dạng giá cho lô.

Xem yêu cầu cho lô
1. Trên thanh Lệnh, chọn Patient Orders (Lệnh bệnh nhân) > View Batch
Orders (Xem Lệnh lô).
2. Để xem chi tiết một yêu cầu cho lô cụ thể, chọn yêu cầu đó.
3. Chọn Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...).
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11 Worklist (Danh sách công việc)
Chương này cung cấp thông tin về kết quả xét nghiệm.

Giới thiệu về Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công việc)
Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công việc) hiển thị thông tin về
Sample (Mẫu), thông tin nhân khẩu học về bệnh nhân, các kết quả và xét
nghiệm có liên quan.
Trong Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công việc), người vận
hành có thể tương tác với các yêu cầu và xét nghiệm, cũng như lọc các kết
quả được hiển thị.
Người vận hành có thể mở rộng bảng Filter (Bộ lọc) bằng cách chọn
hoặc
thu gọn bảng Filter (Bộ lọc) bằng cách chọn . Thu gọn bảng Filter (Bộ lọc)
làm hiển thị thêm 2 cột do người vận hành cấu hình.
Thông tin sau có sẵn cho danh sách công việc:
Tính năng

Lưu ý

Priority (Ưu tiên)

Hiển thị thứ tự ưu tiên như sau:
• Để trống cho Routine (Định kỳ/
thường quy)
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•

cho STAT
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Tính năng

Lưu ý

Một trong số Order Time (Thời gian
lệnh), Scanned Time (Thời gian
quét) hoặc Result Time (Thời gian
kết quả).

Cột do người vận hành cấu hình
hiển thị Order Time (Thời gian
lệnh), Scanned Time (Thời gian
quét) hoặc Result Time (Thời gian
kết quả) ở tiêu đề. Người vận hành
chọn tiêu đề cột và 1 trong các nút
radio sau:

Cột này hiện ra khi bảng Filter (Bộ
lọc) được thu gọn.

• Order Date (Ngày đặt lệnh): Thời
gian mà hệ thống nhận được yêu
cầu.
• Scanned Date and Time (Ngày và
giờ quét): Thời gian mà hệ thống
quét mẫu.
• Result Date and Time (Ngày và giờ
kết quả): Thời gian mà xét nghiệm
có kết quả
SID hoặc Run ID (ID chạy)

Cột do người vận hành cấu hình
hiển thị SID hoặc Run ID (ID chạy).
Người vận hành chọn tiêu đề cột và
1 trong các tùy chọn sau:
• SID làm mã nhận dạng mẫu.
• Run ID (ID chạy) làm mã nhận
dạng mà người vận hành áp dụng
cho yêu cầu. Người vận hành cấu
hình Run ID (ID chạy) khi tạo yêu
cầu (Trang 287 Cấu hình Run ID
Settings (Cài đặt ID chạy)).
Chọn SID hoặc Run ID (ID chạy) sẽ
mở Sample Details (Chi tiết về
mẫu). Sample Details (Chi tiết về
mẫu) cung cấp thêm thông tin về
Sample (Mẫu) và các xét nghiệm
có liên quan.
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Tính năng

Lưu ý

Test (Xét nghiệm)

Tên hiển thị xét nghiệm như được
cấu hình trong thông tin nhận dạng
xét nghiệm.
Chọn tên Test (Xét nghiệm) sẽ mở
Test Details (Chi tiết về xét nghiệm).
Test Details (Chi tiết về xét nghiệm)
cung cấp thêm thông tin về Test (Xét
nghiệm) và Sample (Mẫu) đi kèm.

Result (Kết quả) hoặc RLU/ABS

Cột do người vận hành cấu hình
hiển thị Concentration/Index (Nồng
độ/chỉ số) hoặc RLU/ABS. Người vận
hành chọn tiêu đề cột và 1 trong các
tùy chọn sau:
• Concentration/Index (Nồng độ/chỉ
số)
Hiển thị giá trị kết quả cho nồng
độ hoặc chỉ số. Tiêu đề cột thay
đổi thành Result (Kết quả).
• RLU/ABS
Hiển thị lượng ánh sáng tương đối
(RLU) mà quang kế đo được. Tiêu
đề cột thay đổi thành RLU/ABS.

Interpretation (Diễn giải)

Kết quả xét nghiệm là Positive
(Dương tính), Negative (Âm tính),
Equivocal (Không rõ rệt) hoặc
Reactive (Phản ứng) hoặc
Nonreactive (Không phản ứng) tùy
thuộc vào xét nghiệm
(Trang 772 Giới thiệu về
Interpretation (Diễn giải) Ranges
(Biên độ)).

Flags (Cờ)

Flag (Cờ) ký hiệu hoặc văn bản đi
kèm với xét nghiệm.
Người vận hành có thể chọn Flag
(Cờ) để hiển thị thêm thông tin.
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Tính năng

Lưu ý

Cột cuối cùng

Cột do người vận hành cấu hình.
Người vận hành chọn tiêu đề cột và
1 trong các nút radio sau:

Cột này hiện ra khi bảng Filter (Bộ
lọc) được thu gọn.

• Analyzer (Bộ phân tích)
• Aspirated Date Time (Ngày giờ
hút)
• Calibration Lot (Lô hiệu chuẩn)
• Control Lot (Lô chất kiểm chuẩn)
• Patient / Control / Calibrator Name
(Tên Bệnh nhân/Chất kiểm chuẩn/
Chất hiệu chuẩn)
• Patient ID, Control / Calibrator Lot
(ID Bệnh nhân, Lô chất kiểm
chuẩn/chất hiệu chuẩn)
• Rack ID (ID giá đỡ)
• Reagent Lot (Lô thuốc thử)
• Run ID (ID chạy)
• Specimen Type (Loại mẫu)
• Sample Type (Loại mẫu)
• Patient Location (Vị trí bệnh nhân)
• RLU/ABS
• None (Không có)
Có thể thực hiện các chức năng sau đối với mẫu:
Chức năng

Lưu ý

Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...)

Mở Sample Details (Chi tiết về mẫu).

Add Test to Order (Thêm xét nghiệm Mở Order Details (Chi tiết về lệnh).
vào lệnh)
Mỗi lần chỉ khả dụng cho 1 lựa chọn
Sample (Mẫu).
Start Watching (Bắt đầu quan sát)
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Thêm Order (Lệnh) vào Watch List
(Danh sách theo dõi).
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Chức năng

Lưu ý

Stop Watching (Dừng quan sát)

Xóa Order (Lệnh) khỏi Watch List
(Danh sách theo dõi).

Move to Historical (Chuyển sang
Lịch sử)

Di chuyển Order (Lệnh) từ Active
Database (Cơ sở dữ liệu hoạt động)
sang Historical Database (Cơ sở dữ
liệu lịch sử). Thao tác lưu trữ yêu cầu
trong Historical Database (Cơ sở dữ
liệu lịch sử) sẽ cho phép sử dụng lại
SID có liên quan.

Delete Order (Xóa lệnh)

Xóa Order (Lệnh) cho Sample (Mẫu)
được chọn, bao gồm tất cả xét
nghiệm có liên quan.

Unsuspend (Hủy hoãn)

Thực hiện tiếp Orders (Lệnh) ở trạng
thái xét nghiệm Suspend (Hoãn) do
lỗi Cảnh báo Rack ID (ID giá đỡ) hoặc
Xung đột Rack ID (ID giá đỡ).

Có thể thực hiện các chức năng sau đối với Tests (Xét nghiệm) thích hợp:
Chức năng

Lưu ý

Repeat (Lặp lại)

Lặp lại xét nghiệm và cấp quyền truy
cập vào Repeat Options... (Tùy chọn
lặp lại...)
Hệ thống chỉ có thể lặp lại xét
nghiệm mẫu bệnh phẩm.
Tests (Xét nghiệm) phải có kết quả
hiện hoạt và không được nằm trong
Historical Database (Cơ sở dữ liệu
lịch sử).

Accept (Chấp nhận)

Chấp nhận Result (Kết quả).
Tests (Xét nghiệm) phải có kết quả
hiện hoạt và ở trạng thái xét nghiệm
Hold (Treo).

Comment (Nhận xét)

Cung cấp tùy chọn nhập nhận xét
mới hoặc chọn tối đa 3 nhận xét định
sẵn về kết quả.
Các nhận xét định sẵn phải được cấu
hình trong Directories (Thư mục).
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Chức năng

Lưu ý

Transmit (Truyền)

Truyền kết quả đến LIS theo cách thủ
công.
Tests (Xét nghiệm) phải ở trạng thái
xét nghiệm Complete (Hoàn thành),
Transmit Failed (Truyền không
thành công) hoặc Transmitted (Đã
truyền).

Cancel (Hủy)

Chuyển trạng thái xét nghiệm về
trạng thái xét nghiệm trước đó.
Tests (Xét nghiệm) phải có giá trị
Repeat (Lặp lại), Error (Lỗi) hoặc
Inprocess (Đang thực hiện) khi
không có trạng thái xét nghiệm ETA
(không hút).

Delete Test (Xóa xét nghiệm)

Xóa Tests (Xét nghiệm) đã yêu cầu
khỏi mẫu.
Tests (Xét nghiệm) phải ở trạng thái
xét nghiệm New (Mới).
Chỉ khả dụng đối với các xét nghiệm
cho 1 Sample (Mẫu) tại một thời
điểm.

Có các chức năng sau cho Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc):
Chức năng

Lưu ý

Filter (Bộ lọc)

Cung cấp tùy chọn
Chọn
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Query LIS... (LIS truy vấn...)

Cung cấp tùy chọn yêu cầu danh
sách công việc từ LIS theo cách thủ
công.

Import worklist (Nhập danh sách
công việc)

Cung cấp tùy chọn nhập danh sách
yêu cầu từ USB hoặc tập tin.

Statistics... (Thống kê...)

Mở Chọn báo cáo kết quả và cung
cấp tùy chọn xuất Thống kê danh
sách công việc.
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Chức năng

Lưu ý

Export (Xuất)

Cung cấp tùy chọn xuất kết quả xét
nghiệm.

Xem thông tin chi tiết mẫu
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, hãy lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), hãy chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Chọn hộp kiểm SID thích hợp.
5. Chọn Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...).
Giới thiệu về Order Details (Chi tiết về lệnh)
Order Details (Chi tiết về lệnh) cung cấp quyền truy cập vào Thông tin mẫu,
Nhân khẩu học của bệnh nhân và Xét nghiệm lựa chọn cho yêu cầu đã chọn.
Order Details (Chi tiết về lệnh) cũng cung cấp tùy chọn In mã vạch và thêm
hoặc xóa các xét nghiệm khỏi yêu cầu đã chọn.
Người vận hành có thể thêm ID giá và thông tin về bệnh nhân hoặc mẫu,
như thông tin nhân khẩu học về bệnh nhân, số lần lấy mẫu của bác sĩ hoặc
nhận xét.
Sample Information (Thông tin
mẫu)

Lưu ý

Sample ID (ID mẫu)

Mã nhận dạng mẫu.

Rack ID (ID giá đỡ)

Số nhận dạng giá. Trường thứ hai chỉ
định phần nào của giá đang giữ ống
mẫu.

Specimen (Mẫu vật)

Loại dung dịch trong lọ đựng mẫu.

Manual Dilution (Pha loãng thủ
công)

Hệ số pha loãng thủ công mà người
vận hành sử dụng trên mẫu ngoài hệ
thống. Phần mềm sẽ áp dụng hệ số
pha loãng thủ công trước khi báo
cáo kết quả cho hệ thống.
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Sample Information (Thông tin
mẫu)

Lưu ý

For Study (Để nghiên cứu)

Người vận hành có thể chọn For
Study (Để nghiên cứu) cho các
nghiên cứu so sánh theo lô, kết quả
đo lặp lại hoặc tiến hành đánh giá
với các mẫu bệnh phẩm. Các kết quả
For Study (Để nghiên cứu) chỉ được
truyền đến LIS nếu người vận hành
truyền theo cách thủ công.

Priority (Ưu tiên)

Thứ tự hệ thống xử lý mẫu. Routine
(Định kỳ/thường quy) là mặc định.
Hệ thống sẽ xử lý các mẫu STAT trước
tiên.

Test Selections (Lựa chọn xét
nghiệm)

Lưu ý

Module Type (Loại mô-đun)

Loại máy phân tích thực hiện các xét
nghiệm. Đây là trường không bắt
buộc và chỉ có tác dụng lọc các tùy
chọn lựa chọn xét nghiệm.

Select Tests (Chọn xét nghiệm)

Menu thả xuống hiển thị các xét
nghiệm khả dụng cho máy phân tích
và loại mẫu đó, nếu được chọn.

Orders (Lệnh)

Lưu ý

Test (Xét nghiệm)

Xét nghiệm hoặc các xét nghiệm
đã chọn. Người vận hành có thể
chọn
bên cạnh mỗi xét
nghiệm để thêm nhiều phiên bản
của cùng một xét nghiệm vào
lệnh (Trang 283 Giới thiệu về Xét
nghiệm lặp lại, Nhiều xét nghiệm
và Lặp lại xét nghiệm).
bên
cạnh xét nghiệm có tác dụng xóa
xét nghiệm đó khỏi lệnh.

Dilution (Pha loãng)
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Hệ số pha loãng áp dụng cho xét
nghiệm như được xác định trong
thông tin nhận dạng xét nghiệm
và được máy phân tích thực hiện.
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Orders (Lệnh)

Lưu ý

Replicates (Bản sao)

Số lần chạy xét nghiệm. IM
Analyzer sử dụng xét nghiệm lặp
lại để xác định kết quả xét nghiệm
trung bình (Trang 283 Giới thiệu
về Xét nghiệm lặp lại, Nhiều xét
nghiệm và Lặp lại xét nghiệm).

System Test Options (Tùy chọn xét
nghiệm hệ thống)

Tùy chọn để thay đổi lô thuốc thử
và máy phân tích liên quan tới xét
nghiệm này.

Chức năng

Lưu ý

Print Barcode (In mã vạch)

Gửi mã vạch được liên kết với SID
cho máy in mã vạch.

Show or Hide Fields (Hiển thị hoặc
ẩn trường)

Cung cấp tùy chọn thêm hoặc xóa
Patient Order Fields (Trường lệnh
bệnh nhân).
Patient Order Fields (Trường lệnh
bệnh nhân) có sẵn là:
• Patient ID (ID bệnh nhân)
• First Name (Tên)
• Middle Name (Tên đệm)
• Last Name (Họ)
• DOB (Ngày sinh)
• Sex (Giới tính)
• Location (Vị trí)
• Additional Patient Information
(Thông tin bệnh nhân bổ sung)
• Additional Sample Information
(Thông tin mẫu bổ sung)
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Giới thiệu về QC Sample Details (Chi tiết về mẫu QC)
QC Sample Details (Chi tiết về mẫu QC) hiển thị thông tin trong các thẻ QC
Test Data (Dữ liệu xét nghiệm QC) và Sample and QC information (Thông tin
mẫu và QC). Thẻ Sample and QC information (Thông tin mẫu và QC) hiển
thị Control Sample Information (Thông tin mẫu kiểm chuẩn) và Control
Demographics (Thông tin nhân khẩu của chất kiểm chuẩn).
Người vận hành có thể di chuyển giữa các mẫu kiểm chuẩn bằng cách chọn
số trang hoặc

,

,

hoặc

.

Trong QC Sample Details (Chi tiết về mẫu QC), người vận hành có thể tương
tác với các yêu cầu, mẫu và xét nghiệm bằng cách sử dụng các chức năng sau.
Chức năng

Lưu ý

Accept (Chấp nhận)

Đặt trạng thái xét nghiệm thành
Complete (Hoàn thành).
Tests (Xét nghiệm) phải có kết quả
hiện hoạt và ở trạng thái xét nghiệm
Hold (Treo).

Omit (Bỏ qua)

Kết quả xét nghiệm sẽ được truyền
tới LIS dưới dạng trống và Omit (Bỏ
qua) truyền vào nhận xét.
Người vận hành có thể sử dụng Omit
(Bỏ qua) để cho biết kết quả không
được báo cáo vì bất kỳ lý do nào.

Hold (Giữ)

Đặt trạng thái xét nghiệm thành
Hold (Giữ).
Tests (Xét nghiệm) phải có kết quả
hiện hoạt, không được nằm trong
Historical Database (Cơ sở dữ liệu
lịch sử) và không được truyền.
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Repeat Options... (Tùy chọn lặp
lại...)

Không khả dụng cho các mẫu kiểm
chuẩn.

QC Statistics (Thống kê QC)

Mở tab Chart trong QC cho vật liệu
này.

Add Result... (Thêm kết quả...)

Không khả dụng cho các mẫu kiểm
chuẩn.
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Chức năng

Lưu ý

Result Comments... (Nhận xét kết
quả...)

Cung cấp tùy chọn nhập nhận xét
mới hoặc chọn tối đa 3 nhận xét định
sẵn về kết quả.
Người vận hành cấu hình nhận xét
định sẵn trong Thư mục nhận xét về
kết quả. Sau đó, các nhận xét định
sẵn sẽ có từ menu thả xuống bên
dưới hộp văn bản nhận xét.
Người vận hành có thể nhập nhận
xét mới vào hộp văn bản nhận xét.

Track Sample... (Theo dõi mẫu...)

Mở tab Sample List (Danh sách mẫu)
trong Samples (Mẫu) được lọc cho
mẫu này.
Sample List (Danh sách mẫu) cung
cấp thông tin về mẫu, bao gồm
Location (Vị trí) và Status (Tình
trạng).

Edit this Order... (Chỉnh sửa lệnh
này...)

Mở Edit QC Orders (Chỉnh sửa các
lệnh QC).

Dữ liệu nhân khẩu học của kiểm chuẩn, mẫu kiểm chuẩn và xét nghiệm kiểm
chuẩn:
QC Test Data (Dữ liệu xét nghiệm Lưu ý
QC)
Sample ID (ID mẫu)

Mã nhận dạng của chất kiểm chuẩn.

Rack ID (ID giá đỡ)

Số nhận dạng giá. Trường thứ hai chỉ
định phần giữ ống chất kiểm chuẩn
trên giá.

Priority (Ưu tiên)

Thứ tự mà hệ thống xử lý mẫu. Mặc
định là thường quy. Hệ thống sẽ xử
lý các chất kiểm chuẩn STAT trước
tiên.

Control Name (Tên chất kiểm
chuẩn)

Tên của chất kiểm chuẩn.

Lot (Lô)

Số lô của chất kiểm chuẩn.
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QC Test Data (Dữ liệu xét nghiệm Lưu ý
QC)
Lot Expiration Date (Ngày hết hạn
lô)

Ngày chất kiểm chuẩn hết hạn.

Sample and QC information (Thông tin mẫu và QC)
Control Sample Information
(Thông tin mẫu kiểm chuẩn)

Lưu ý

Sample ID (ID mẫu)

Mã nhận dạng của chất kiểm chuẩn.

Order Date (Ngày đặt lệnh)

Ngày và giờ mà hệ thống nhận được
yêu cầu.

Rack ID (ID giá đỡ)

Số nhận dạng giá. Trường thứ hai chỉ
định phần giữ ống chất kiểm chuẩn
trên giá.

Last Scanned Rack ID: (ID giá đỡ
được quét cuối cùng:)

ID giá mới nhất mà hệ thống đã quét
cho chất kiểm chuẩn này.
Nếu hệ thống sử dụng chất kiểm
chuẩn cho xét nghiệm lặp lại, Last
Scanned Rack ID (ID giá đỡ quét cuối
cùng) có thể không phù hợp với Rack
ID (ID giá đỡ).
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Priority (Ưu tiên)

Thứ tự mà hệ thống xử lý chất kiểm
chuẩn. ASAP là mức ưu tiên mặc
định cho tất cả các chất kiểm chuẩn.
Nếu mẫu bệnh phẩm bị chặn do vi
phạm kiểm chuẩn, hệ thống sẽ nâng
cấp mức ưu tiên cho chất kiểm
chuẩn thành STAT.

Last Scanned Date and Time (Ngày
giờ quét cuối cùng)

Ngày và giờ hệ thống quét chất kiểm
chuẩn lần cuối.

Use Onboard (Sử dụng trên hệ
thống)

Xác định xem hệ thống có sử dụng
chất kiểm chuẩn từ khu vực lưu trữ
chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn
đông lạnh không.

Onboard Location (Vị trí trên hệ
thống)

Cho phép người vận hành chọn một
ống chất kiểm chuẩn cụ thể trong
khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn.
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Control Sample Information
(Thông tin mẫu kiểm chuẩn)

Lưu ý

Remaining onboard Stability (Độ ổn Thời gian còn lại cho đến khi vật liệu
định trên hệ thống còn lại)
trên hệ thống hết hạn.
Onboard Status (Tình trạng trên hệ
thống)

Cho biết chất kiểm chuẩn đã có trên
hệ thống chưa.

Control Demographics (Thông tin Lưu ý
nhân khẩu của chất kiểm chuẩn)
Control Name (Tên chất kiểm
chuẩn)

Tên của chất kiểm chuẩn.

Control Type (Loại chất kiểm chuẩn) Cho biết chất kiểm chuẩn có thuộc
thuốc thử không:
• Các chất kiểm chuẩn Routine
(Định kỳ/thường quy) độc lập với
bộ thuốc thử.
• Các chất kiểm chuẩn Kit (Bộ công
cụ) được khóa theo lô đối với bộ
thuốc thử.
Lot (Lô)

Số lô của chất kiểm chuẩn.

Lot Expiration Date (Ngày hết hạn
lô)

Ngày chất kiểm chuẩn hết hạn.

Specimen (Mẫu vật)

Loại dung dịch trong lọ đựng chất
kiểm chuẩn.

Level (Mức)

Mức nồng độ của chất kiểm chuẩn.
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Control Demographics (Thông tin Lưu ý
nhân khẩu của chất kiểm chuẩn)
Usage (Sử dụng)

Mục đích của các chất kiểm chuẩn
để biết hiệu suất của hệ thống và xét
nghiệm:
• Primary (Chính): Các chất kiểm
chuẩn chính tạo ra kết quả kiểm
chuẩn giúp xác định gắn cờ kiểm
chuẩn bệnh nhân trong thống kê
kiểm chuẩn.
• Alternate (Thay thế): Người vận
hành thực hiện các lô chất kiểm
chuẩn thay thế đối với gắn cờ kiểm
chuẩn bổ sung và dữ liệu thống
kê.
• Parallel (Song song): Người vận
hành có thể thực hiện lô chất kiểm
chuẩn mới song song với lô chất
kiểm chuẩn chính để có thống kê
kiểm chuẩn. Kết quả chất kiểm
chuẩn song song tạo ra các phạm
vi được theo dõi chứ không tạo ra
các mục vi phạm hoặc cờ để đánh
giá xét nghiệm.
• Not In Use (Không sử dụng): Lô
chất kiểm chuẩn đã hết hạn.

Giới thiệu về Test Details (Chi tiết về xét nghiệm)
Test Details (Chi tiết về xét nghiệm) của bệnh nhân cung cấp thông tin về
xét nghiệm đã chọn, số lần lặp lại xét nghiệm, mẫu đi kèm và bệnh nhân.
LƯU Ý: Để biết thêm thông tin về số lần lặp lại, hãy xem Giới thiệu về xét
nghiệm lặp lại, nhiều xét nghiệm và lặp lại xét nghiệm (Trang 283 Giới thiệu
về Xét nghiệm lặp lại, Nhiều xét nghiệm và Lặp lại xét nghiệm).
Test Details (Chi tiết về xét nghiệm) cung cấp quyền truy cập vào các chức
năng sau:
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Lưu ý

QC Statistics (Thống kê QC)

Mở QC Chart và hiển thị dữ liệu QC
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Chức năng

Lưu ý

Curves... (Đường cong...)

Mở cửa sổ Đường cong.

Set as Active Result (Đặt làm kết quả Đặt kết quả xét nghiệm đã chọn là
hoạt động)
kết quả Active (Hoạt động).
Thông tin về mẫu

Lưu ý

SID

Mã nhận dạng mẫu.

Priority (Ưu tiên)

Thứ tự hệ thống xử lý mẫu. Routine
(Định kỳ/thường quy) là mặc định.
Hệ thống sẽ xử lý các mẫu STAT trước
tiên.

Rack ID (ID giá đỡ)

Số nhận dạng giá. Trường thứ hai chỉ
định phần nào của giá đang giữ ống
mẫu.

Specimen (Mẫu vật)

Loại dung dịch trong lọ đựng mẫu.

Manual Dilution (Pha loãng thủ
công)

Hệ số pha loãng thủ công mà người
vận hành sử dụng trên mẫu ngoài hệ
thống.

Order Date (Ngày đặt lệnh)

Ngày và giờ mà hệ thống nhận được
yêu cầu.

Giới thiệu về Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử) thủ công
LƯU Ý: Di chuyển đến Lịch sử không phải là tác vụ dùng riêng cho máy phân
tích.
Khi hệ thống chuyển kết quả kiểm chuẩn và bệnh nhân đến Historical
Database (Cơ sở dữ liệu lịch sử), hệ thống sẽ hủy mọi yêu cầu đang chờ xử
lý và tất cả các xét nghiệm có liên quan, cũng như giải phóng SID để sử dụng
lại.
Sau khi hệ thống chuyển một yêu cầu đến Historical Database (Cơ sở dữ liệu
lịch sử), người vận hành chỉ có thể xem hoặc xóa yêu cầu đó.
Hệ thống sẽ tự động tiến hành Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử).
Người vận hành có thể sử dụng tác vụ Move to Historical (Chuyển sang Lịch
sử) thủ công để chuyển các kết quả riêng lẻ đến Historical Database (Cơ sở
dữ liệu lịch sử).
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Chuyển kết quả xét nghiệm đến cơ sở dữ liệu lịch sử
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Đánh dấu chọn hộp kiểm của các xét nghiệm thích hợp.
5. Chọn Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử).
LƯU Ý: Sau khi hệ thống chuyển một yêu cầu đến Historical Database
(Cơ sở dữ liệu lịch sử), người vận hành chỉ có thể xem hoặc xóa yêu cầu
đó.
6. Chọn OK.
Giới thiệu về đường cong phản ứng trên CH
LƯU Ý: Chỉ có sẵn cho các xét nghiệm trên CH.
Biểu đồ Reaction Curve (Đường cong phản ứng) biểu diễn mức hấp thụ ánh
sáng theo thời gian dưới dạng đồ thị.
Từ Đường cong phản ứng, người vận hành có thể chọn bước sóng để hiển thị.
Theo mặc định, Reaction Curve (Đường cong phản ứng) chỉ hiển thị các điểm
phản ứng được hệ thống dùng để tính toán kết quả. Để xem tất cả các điểm
phản ứng trên đường cong phản ứng nhằm xử lý sự cố với xét nghiệm, người
vận hành có thể kích hoạt Kinetic Mode (Chế độ động) trong Test Definition
(Xác định xét nghiệm) của xét nghiệm thích hợp..
LƯU Ý: Kinetic Mode (Chế độ động) sẽ tạo thêm áp lực cho cơ sở dữ liệu.
Phòng xét nghiệm nên tắt cài đặt này sau khi Troubleshooting (Xử lý sự cố)
các xét nghiệm thích hợp. Hệ thống sẽ gắn cờ tất cả kết quả cho xét
nghiệm trong Kinetic Mode (Chế độ động) là Investigational (Nghiên cứu).
Xem đường cong phản ứng trên CH
LƯU Ý: Chỉ có sẵn cho các xét nghiệm trên CH.
1. Để xem tất cả các điểm phản ứng trên đường cong phản ứng nhằm xử
lý sự cố với xét nghiệm, hãy kích hoạt Kinetic Mode (Chế độ động) trong
Test Definition (Xác định xét nghiệm) của xét nghiệm thích hợp.
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LƯU Ý: Kinetic Mode (Chế độ động) sẽ tạo thêm áp lực cho cơ sở dữ liệu.
Phòng xét nghiệm nên tắt cài đặt này sau khi Troubleshooting (Xử lý sự
cố) các xét nghiệm thích hợp. Hệ thống sẽ gắn cờ tất cả kết quả cho xét
nghiệm trong Kinetic Mode (Chế độ động) là Investigational (Nghiên
cứu).
2. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
3. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, lọc danh sách.
4. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
5. Chọn tên xét nghiệm phù hợp.
6. Chọn Curves... (Đường cong...).
7. Để lập biểu đồ các giá trị bước sóng, hãy đánh dấu chọn các ô kiểm bước
sóng.
8. Để thoát khỏi cửa sổ, hãy chọn Close (Đóng).

Giới thiệu về Bắt đầu xem mẫu
Start Watching (Bắt đầu quan sát) có tác dụng thêm mẫu vào Watch List
(Danh sách theo dõi). Watch List (Danh sách theo dõi) Sẽ theo dõi bất kỳ tập
hợp mẫu hay xét nghiệm riêng lẻ nào như một nhóm chung. Người vận hành
có thể chọn Watch List (Danh sách theo dõi) trong phần bộ lọc để hiển thị
danh sách đó trong Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
Thêm mẫu vào danh sách theo dõi
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, hãy lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), hãy chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Chọn hộp kiểm SID thích hợp.
5. Chọn Start Watching (Bắt đầu quan sát).
6. Chọn OK.
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Xóa mẫu khỏi Danh sách xem
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, hãy lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), hãy chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Chọn hộp kiểm SID thích hợp.
5. Chọn Stop Watching (Dừng quan sát).
6. Chọn OK.

Giới thiệu về Lặp lại xét nghiệm
Tính năng Repeat (Lặp lại) có tác dụng thực hiện lại một xét nghiệm cho một
mẫu. Xét nghiệm được chọn phải đang ở trạng thái xét nghiệm Hold, Omit
hoặc Accepted. Các tùy chọn Repeat (Lặp lại) có thể bao gồm mức pha loãng,
các lựa chọn về số lần lặp lại, mô đun, lô và gói.
Các xét nghiệm ở trạng thái Hold có thể được lặp lại cho mẫu có liên quan.
LƯU Ý: Mỗi xét nghiệm có thể lặp lại tối đa 15 lần, bao gồm cả lặp lại tự động
và thủ công.
Lặp lại xét nghiệm
LƯU Ý: Chỉ những xét nghiệm đang ở trạng thái Hold (Giữ), Omit (Bỏ) hoặc
Accepted (Được chấp nhận) và có kết quả hiện hoạt (không có trong
Historical Database (Cơ sở dữ liệu lịch sử)) là đủ điều kiện cho Repeat (Lặp
lại).
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Đánh dấu chọn hộp kiểm của các xét nghiệm thích hợp.
5. Chọn Repeat (Lặp lại).
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6. Để chỉnh sửa Repeat Options (Tùy chọn lặp lại), hãy chọn Options... (Tùy
chọn...).

Giới thiệu về Chấp nhận kết quả xét nghiệm
Người vận hành chỉ có thể chấp nhận những xét nghiệm đang ở trạng thái
Hold.
Chấp nhận kết quả xét nghiệm sẽ thay đổi trạng thái xét nghiệm thành Hoàn
thành.
Chấp nhận kết quả xét nghiệm
LƯU Ý: Người vận hành chỉ có thể chấp nhận những xét nghiệm đang ở trạng
thái Hold và có kết quả hiện hoạt.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, hãy lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), hãy chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Đánh dấu chọn hộp kiểm của các xét nghiệm thích hợp.
5. Chọn Accept (Chấp nhận).
6. Chọn Yes (Có).

Truyền kết quả xét nghiệm
LƯU Ý: Trạng thái xét nghiệm phải là Complete (Hoàn thành), Transmission
Failed (Lỗi truyền) hoặc Transmitted (Đã truyền).
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, hãy lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), hãy chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Đánh dấu chọn hộp kiểm của các xét nghiệm thích hợp.
5. Chọn Transmit (Truyền).
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Giới thiệu về LIS Batch Query (Truy vấn mẻ LIS)
Hệ thống sẽ tự động gửi truy vấn đến LIS để yêu cầu lấy danh sách công việc
khi mẫu được đưa vào hệ thống. Người vận hành có thể sử dụng LIS Batch
Query (Truy vấn mẻ LIS) để yêu cầu lấy danh sách công việc theo cách thủ
công cho 1 hoặc nhiều mẫu từ LIS.
Khi người vận hành chọn Perform (Thực hiện), hệ thống sẽ gửi yêu cầu cho
các mẫu thích hợp dựa trên những tùy chọn bạn đã chọn theo thứ tự lần lượt.
LƯU Ý: LIS Batch Query (Truy vấn mẻ LIS) không dùng cho quy trình công
việc thông thường.
Thông tin về lô

Lưu ý

Starting Sample ID (ID mẫu bắt đầu) Số nhận dạng của mẫu đầu tiên
trong truy vấn lô.
Ending Sample ID (ID mẫu kết thúc) Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ chỉ
định truy vấn lô theo SID cuối cùng
trong lô. Trường này chỉ định tất cả
các mẫu giữa SID đầu và cuối.
Number of Samples (Số lượng mẫu) Khi được kích hoạt, trường này xác
định tối đa 2000 mẫu theo thứ tự bắt
đầu từ Starting Sample ID (ID mẫu
bắt đầu) được chỉ định.
Select Sample IDs (Chọn ID mẫu)

Trường này chỉ định tối đa 30 SID
không theo thứ tự cho truy vấn LIS.

Tiến hành LIS Batch Query (Truy vấn mẻ LIS)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Chọn Query LIS... (LIS truy vấn...).
3. Nhập Starting Sample ID (ID mẫu bắt đầu).
4. Để chỉ định truy vấn lô, nhập 1 trong những mục sau:
– Ending Sample ID (ID mẫu kết thúc), nhập ID mẫu cuối cùng trong lô.
– Number of Samples (Số lượng mẫu), nhập số lượng mẫu cho truy vấn
lô.
– Samples, nhập các ID mẫu cụ thể để truy vấn lô.
LƯU Ý: Hệ thống sẽ làm mờ trường cho đến khi người vận hành chọn
nút tương ứng.
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5. Chọn Perform (Thực hiện).

Giới thiệu về Xuất kết quả xét nghiệm
Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công việc) Hiển thị kết quả định
tính và định lượng cho một xét nghiệm đang được sử dụng. Dữ liệu kết quả
bao gồm thông tin về các xét nghiệm cho bệnh nhân, xét nghiệm bằng chất
kiểm chuẩn và Calibrators (Chất hiệu chuẩn). Hệ thống chỉ có thể xuất các
kết quả được chấp nhận.
LƯU Ý: Người vận hành xem phần tiêu đề cột bị ẩn bằng cách di chuột lên
trên tiêu đề đó.

Giới thiệu về Results Report Selection (Lựa chọn báo cáo kết quả)
Results Report Selection (Lựa chọn báo cáo kết quả) cho phép người vận
hành chọn loại báo cáo, lọc kết quả hiện có, ẩn danh tính bệnh nhân và in
báo cáo. Người vận hành có thể cấu hình báo cáo kết quả trong Reports
Setup (Cài đặt báo cáo).
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Tùy chọn báo cáo

Lưu ý

Report Type (Loại báo cáo):

• Lab Results Report By Sample (Báo
cáo kết quả phòng xét nghiệm
theo mẫu): Báo cáo bao gồm
thông tin kết quả danh sách công
việc cho các mẫu chỉ định theo ID
mẫu.
• Lab Results Report By Test (Báo
cáo kết quả phòng xét nghiệm
theo xét nghiệm): Báo cáo bao
gồm thông tin kết quả danh sách
công việc cho các xét nghiệm chỉ
định theo tên xét nghiệm.
• Chartable Patient Results Report
(Báo cáo kết quả bệnh nhân dạng
biểu đồ): Báo cáo bao gồm tất cả
các kết quả xét nghiệm trên 1 ID
mẫu bệnh nhân.
• Consolidated Chartable Patient
Results Report (Báo cáo kết quả
bệnh nhân dạng biểu đồ hợp
nhất): Báo cáo bao gồm tất cả các
mẫu và kết quả xét nghiệm có liên
quan cho 1 ID bệnh nhân trong
khoảng thời gian chỉ định.
• Worklist Overview Report (Báo
cáo tổng quan về danh sách công
việc): Báo cáo bao gồm thông tin
kết quả danh sách công việc như
hiển thị trong Worklist Overview
(Tổng quan về danh sách công
việc).

Use Results Screen Selections and
Filter (Sử dụng lựa chọn và bộ lọc
màn hình kết quả)

Chọn hộp lọc kết quả báo cáo đã
chọn bằng cách sử dụng bộ lọc
Worklist Overview (Tổng quan về
danh sách công việc) hiện tại.

Hide Patient Name and ID (Ẩn Tên và Chọn hộp sẽ ẩn danh tính bệnh
ID bệnh nhân)
nhân.
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Tùy chọn báo cáo

Lưu ý

Sample Type (Loại mẫu)

• All (Tất cả): Bao gồm cả mẫu bệnh
phẩm và mẫu chất kiểm chuẩn.
• Patient (Bệnh nhân): Chỉ bao gồm
mẫu bệnh phẩm.
• Control (Kiểm chuẩn): Chỉ bao
gồm mẫu chất kiểm chuẩn.

SID

ID mẫu.

PID

ID bệnh nhân.

Tests (Xét nghiệm)

Tên ngắn duy nhất của xét nghiệm.

Date Time Range (Phạm vi ngày giờ) Tùy chọn lọc kết quả theo năm,
tháng, ngày và giờ.
Database (Cơ sở dữ liệu)

Hệ thống có thể tạo báo cáo bằng 1
hoặc cả hai cơ sở dữ liệu:
• Active (Hoạt động): Kết quả từ cơ
sở dữ liệu Active (Hoạt động) có
sẵn cho nội dung báo cáo.
• Historical (Lịch sử): Kết quả từ cơ
sở dữ liệu Historical (Lịch sử) có
sẵn cho nội dung báo cáo.

In báo cáo kết quả
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Chọn

.

5. Chọn Report Type (Loại báo cáo).
LƯU Ý: Người vận hành có thể cấu hình báo cáo kết quả trong Reports
Setup (Cài đặt báo cáo).
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6. Để sử dụng cách sắp xếp và bộ lọc Worklist Overview (Tổng quan về
danh sách công việc), hãy chọn hộp kiểm Use Results Screen Selections
and Filter (Sử dụng lựa chọn và bộ lọc màn hình kết quả).
7. Để ẩn danh tính của bệnh nhân, hãy chọn hộp kiểm Hide Patient Name
and ID (Ẩn Tên và ID bệnh nhân).
8. Để tạo bộ lọc tùy chỉnh cho báo cáo kết quả đã chọn, hãy nhập thông
tin vào phần Report Filter (Bộ lọc báo cáo) khi thích hợp (Trang 315 Giới
thiệu về Results Report Selection (Lựa chọn báo cáo kết quả)).
LƯU Ý: Nếu Worklist Overview Report (Báo cáo tổng quan về danh sách
công việc) hoặc hộp kiểm Use Results Screen Selections and Filter (Sử
dụng lựa chọn và bộ lọc màn hình kết quả) được chọn, thì phần Report
Filter (Bộ lọc báo cáo) không sử dụng được.
9. Chọn Print (In).
10. Chọn tùy chọn in.
11. Chọn Preview... (Xem trước...) để xem báo cáo hoặc OK để in báo cáo.

Thêm kết quả xét nghiệm từ chi tiết mẫu
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Chọn hộp kiểm SID thích hợp.
5. Chọn Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...).
6. Chọn hàng có xét nghiệm thích hợp.
7. Chọn Add Result (Thêm kết quả).
8. Trong Result (Kết quả), thêm kết quả mẫu của bệnh nhân.
9. Để thêm nhận xét, chọn hoặc nhập tối đa 3 nhận xét.
LƯU Ý: Người vận hành không thể chọn nhận xét cho đến khi nhận xét
đã được cấu hình trong Directories (Thư mục).
10. Chọn OK.
11. Chọn Save (Lưu).
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Thêm nhận xét vào kết quả xét nghiệm
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Đánh dấu chọn các hộp kiểm của SID thích hợp.
5. Chọn Comment (Nhận xét).
6. Chọn hoặc nhập tối đa 3 nhận xét.
LƯU Ý: Người vận hành không thể chọn nhận xét cho đến khi nhận xét
đã được cấu hình trong Directories (Thư mục).
7. Chọn Save.

Giới thiệu về Patient Sample Details (Chi tiết về mẫu bệnh nhân)
Patient Sample Details (Chi tiết về mẫu bệnh nhân) hiển thị thông tin trong
thẻ Patient Test Data (Dữ liệu xét nghiệm bệnh nhân) và Sample and Patient
information (Thông tin mẫu và bệnh nhân). Thẻ Sample and Patient
information (Thông tin mẫu và bệnh nhân) hiển thị Patient Sample
Information (Thông tin mẫu bệnh nhân) và Patient Demographics (Thông
tin nhân khẩu của bệnh nhân).
Người vận hành có thể di chuyển giữa các trang chi tiết về mẫu bằng cách
chọn số trang hoặc

,

,

hoặc

.

Trong Patient Sample Details (Chi tiết về mẫu bệnh nhân), người vận hành
có thể tương tác với các yêu cầu, mẫu và xét nghiệm bằng cách sử dụng các
chức năng sau.
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Chức năng

Lưu ý

Accept (Chấp nhận)

Hệ thống sẽ đặt trạng thái xét
nghiệm thành Complete (Hoàn
thành).
Tests (Xét nghiệm) phải có kết quả
hiện hoạt và ở trạng thái xét nghiệm
Hold.
Người vận hành có thể cấu hình hệ
thống để tự động truyền kết quả
trong Setup (Cài đặt) > Settings
(Cài đặt) > LIS Configuration (Cấu
hình LIS).

Repeat (Lặp lại)

Lặp lại xét nghiệm và cấp quyền truy
cập vào Repeat Options... (Tùy chọn
lặp lại...)
Hệ thống chỉ có thể lặp lại xét
nghiệm mẫu bệnh phẩm.
Tests (Xét nghiệm) phải có kết quả
hiện hoạt và không được nằm trong
Historical Database (Cơ sở dữ liệu
lịch sử).

Omit (Bỏ qua)

Kết quả xét nghiệm sẽ được truyền
tới LIS dưới dạng trống và Omit (Bỏ
qua) truyền vào nhận xét.
Omit (Bỏ qua) cho biết đó là kết quả
mà hệ thống không được báo cáo vì
bất kỳ lý do gì.

Hold (Giữ)

Đặt trạng thái xét nghiệm thành
Hold (Giữ).
Tests (Xét nghiệm) phải có kết quả
hoạt động, không được nằm trong
Historical Database (Cơ sở dữ liệu
lịch sử) và không được truyền.

Repeat Options... (Tùy chọn lặp
lại...)
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Chức năng

Lưu ý

QC Statistics (Thống kê QC)

Mở tab Chart trong QC cho xét
nghiệm này.

Add Result... (Thêm kết quả...)

Cung cấp tùy chọn nhập kết quả
theo cách thủ công nếu được cho
phép trong thông tin xác định xét
nghiệm.
Hệ thống gắn cờ kết quả là Manually
Added (Được thêm thủ công) và đặt
trạng thái xét nghiệm thành Hold
(Giữ). Người vận hành phải Accept
(Chấp nhận) kết quả theo cách thủ
công.
Người vận hành có thể sử dụng Add
Result... (Thêm kết quả...) để nhập
kết quả xét nghiệm ngoài hệ thống.

Result Comments... (Nhận xét kết
quả...)

Cung cấp tùy chọn nhập nhận xét
mới hoặc chọn tối đa 3 nhận xét định
sẵn về kết quả.
Người vận hành cấu hình nhận xét
định sẵn trong Thư mục nhận xét về
kết quả. Sau đó, các nhận xét định
sẵn sẽ có từ menu thả xuống bên
dưới hộp văn bản nhận xét.
Người vận hành có thể nhập nhận
xét mới vào hộp văn bản nhận xét.

Track Sample... (Theo dõi mẫu...)

Mở tab Sample List (Danh sách mẫu)
trong Samples (Mẫu) được lọc cho
mẫu này.
Sample List (Danh sách mẫu) cung
cấp thông tin về mẫu, bao gồm
Location (Vị trí) và Status (Tình
trạng).

Edit this Order... (Chỉnh sửa lệnh
này...)

Mở Order Details (Chi tiết về lệnh).

Dữ liệu nhân khẩu học của bệnh nhân, mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm bệnh
nhân:
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Patient Test Data (Dữ liệu xét
nghiệm bệnh nhân)

Lưu ý

Sample ID (ID mẫu)

Mã nhận dạng mẫu.

Rack ID (ID giá đỡ)

Số nhận dạng giá. Trường thứ hai chỉ
định phần nào của giá đang giữ ống
mẫu.

Specimen (Mẫu vật)

Loại dung dịch trong lọ đựng mẫu.

Manual Dilution (Pha loãng thủ
công)

Hệ số pha loãng thủ công mà người
vận hành sử dụng trên mẫu ngoài hệ
thống. Phần mềm sẽ áp dụng hệ số
pha loãng thủ công trước khi báo
cáo kết quả cho hệ thống.

Date of Birth (Ngày sinh)

—

Location (Vị trí)

Vị trí của bệnh nhân trong môi
trường chăm sóc.

Patient Status (Tình trạng bệnh
nhân)

Trạng thái đi kèm với bệnh nhân.

Sex (Giới tính)

—

Sample Comment (Nhận xét về
mẫu)

Mọi nhận xét đi kèm với mẫu này.

Sample and Patient information (Thông tin mẫu và bệnh nhân)
Patient Sample Information
(Thông tin mẫu bệnh nhân)

Lưu ý

Sample ID (ID mẫu)

Mã nhận dạng mẫu.

Sample Ordered (Mẫu được đặt
lệnh)

Ngày và giờ mà hệ thống nhận được
yêu cầu.

Sample Received (Đã nhận mẫu)

Ngày và giờ mà hệ thống nhận được
mẫu.
Nếu LIS không cung cấp ngày và giờ
Sample Received (Đã nhận mẫu) , hệ
thống sẽ để trống trường này.
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Patient Sample Information
(Thông tin mẫu bệnh nhân)

Lưu ý

Sample Collection (Thu thập mẫu)

Ngày và giờ mà LIS cung cấp để lấy
mẫu.
Nếu LIS không cung cấp ngày và giờ
Sample Collection (Thu thập mẫu),
hệ thống sẽ đặt trường này thành
ngày và giờ Sample Ordered (Mẫu
được đặt lệnh).

Rack ID (ID giá đỡ)

Số nhận dạng giá. Trường thứ hai chỉ
định phần nào của giá đang giữ ống
mẫu.

Specimen (Mẫu vật)

Loại dung dịch trong lọ đựng mẫu.

Priority (Ưu tiên)

Thứ tự mà hệ thống xử lý mẫu. Mặc
định là thường quy. Hệ thống sẽ xử
lý các mẫu STAT trước tiên.

Manual Dilution (Pha loãng thủ
công)

Hệ số pha loãng thủ công mà người
vận hành sử dụng trên mẫu ngoài hệ
thống. Phần mềm sẽ áp dụng hệ số
pha loãng thủ công trước khi báo
cáo kết quả cho hệ thống.

Last Scanned Rack ID (ID giá đỡ quét ID giá mới nhất mà hệ thống đã quét
cuối cùng)
cho mẫu này.
Nếu hệ thống sử dụng mẫu cho xét
nghiệm lặp lại, Last Scanned Rack ID
(ID giá đỡ quét cuối cùng) có thể
khác với Rack ID (ID giá đỡ).
Last Scanned Date and Time (Ngày
giờ quét cuối cùng)

Ngày và giờ hệ thống quét mẫu lần
cuối.

Onboard Status (Tình trạng trên hệ
thống)

Nếu mẫu có trên hệ thống.

Sample Comment (Nhận xét về
mẫu)

Mọi nhận xét đi kèm với mẫu này.

Patient Demographics (Thông tin
nhân khẩu của bệnh nhân)

Lưu ý

Last Name (Họ)

—
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Patient Demographics (Thông tin
nhân khẩu của bệnh nhân)

Lưu ý

First Name (Tên)

—

Middle Name (Tên đệm)

—

PID

Mã nhận dạng của bệnh nhân.

Patient Status (Tình trạng bệnh
nhân)

Trạng thái đi kèm với bệnh nhân.

Sex (Giới tính)

—

Date of Birth (Ngày sinh)

Ngày sinh của bệnh nhân.

Physician Name (Tên bác sĩ)

Tên của bác sĩ được liên kết với mẫu
bệnh phẩm.

Lab ID (ID phòng thí nghiệm)

Mã nhận dạng của phòng xét
nghiệm đã yêu cầu xét nghiệm bệnh
nhân.

Location (Vị trí)

Vị trí của bệnh nhân trong môi
trường chăm sóc.

Species (Loài)

Dạng bệnh nhân.

Patient Comment (Nhận xét về bệnh Mọi nhận xét có liên quan tới bệnh
nhân)
nhân này.

Giới thiệu về tính năng Theo dõi mẫu
Track Sample... (Theo dõi mẫu...) mở Sample List (Danh sách mẫu). Trong
Sample List (Danh sách mẫu), người vận hành có thể xem thông tin chi tiết
về mẫu, chẳng hạn như vị trí và trạng thái hiện tại của mẫu.
Theo dõi mẫu từ Patient Sample Details (Chi tiết về mẫu bệnh nhân)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Chọn hộp kiểm của SID thích hợp.
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5. Chọn Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...).
6. Chọn Track Sample... (Theo dõi mẫu...).
Giới thiệu về tính năng Giữ lại kết quả xét nghiệm theo cách thủ công
Người vận hành có thể sử dụng Hold (Giữ) để đặt thủ công kết quả xét
nghiệm thành trạng thái xét nghiệm Giữ lại.
Nếu hệ thống không truyền kết quả tới LIS, Hold (Giữ) sẽ ngăn hệ thống
truyền kết quả.
Giữ lại kết quả xét nghiệm từ chi tiết mẫu
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, hãy lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), hãy chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Chọn hộp kiểm SID thích hợp.
5. Chọn Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...).
6. Chọn hộp kiểm Hold (Giữ) trong hàng với các xét nghiệm thích hợp.
7. Chọn Save (Lưu).
Chỉnh sửa yêu cầu về bệnh nhân
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc).
2. Để giảm bớt các mẫu được hiển thị, hãy lọc danh sách.
3. Để sắp xếp danh sách Worklist Overview (Tổng quan về danh sách công
việc), hãy chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Sort By (Phân loại theo)
hoặc chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Chọn hộp kiểm SID thích hợp.
5. Chọn Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...).
6. Chọn Edit this Order... (Chỉnh sửa lệnh này...).
7. Thực hiện các thay đổi thích hợp.
8. Chọn Save (Lưu).
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9. Chọn OK.

Ký hiệu trong danh sách công việc
Các ký hiệu có tác dụng cảnh báo người vận hành về một hành động phải
thực hiện hoặc cung cấp thông tin. Thông tin bổ sung sẽ hiển thị khi bạn
chọn một ký hiệu.
Ký hiệu trong
danh sách công
việc

Lưu ý

Mức ưu tiên ASAP
Nhận xét
Hoàn thành
Cực cao
Cực thấp
Được pha loãng
Lỗi
Cao
Giữ lại
Inprocess (Thực thi)
Thấp
Mới
Đang chờ lặp lại
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Ký hiệu trong
danh sách công
việc

Lưu ý

Mẫu trên hệ thống
Ưu tiên STAT
Truyền xong
Truyền bị lỗi
Truyền
Đang chờ đóng khung

Cờ danh sách công việc
Hệ thống sẽ hiển thị cờ khi trạng thái của kết quả mẫu hoặc xét nghiệm cần
phải được chú ý thêm. Hệ thống có thể hiển thị 1 hoặc nhiều cờ sau đây.
Loại kết quả hiển thị giá trị (nếu có) được hệ thống trả về cùng với cờ.
Có trong cột Đến LIS có nghĩa là dấu hiệu đã được truyền đến LIS.
Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

<
CH
Manufacture
r Limit (< Giới
hạn của nhà
sản xuất)

Chữ và số

< Measuring CH/IM
Interval (< Đo
khoảng thời
gian)

Chữ và số
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Đến Lưu ý
LIS
Có

Kết quả thấp hơn giá trị
thấp do nhà sản xuất xác
định cho khoảng đo.
Cờ này chỉ được hiển thị
nếu phòng xét nghiệm
cấu hình khoảng đo tùy
chỉnh dưới giá trị thấp
do nhà sản xuất xác định
cho khoảng đo.

Có

Kết quả dưới mức giá trị
thấp đối với nồng độ
hoặc chỉ số tính toán.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Đến Lưu ý
LIS

> Dilution
IM
Point (> Điểm
pha loãng)

Chữ và số

Có

Kết quả cao hơn giá trị
pha loãng cho sẵn trong
thông tin xác định xét
nghiệm.

>
CH
Manufacture
r Limit (> Giới
hạn của nhà
sản xuất)

Chữ và số

Có

Kết quả cao hơn giá trị
cao do nhà sản xuất xác
định cho khoảng đo.

> Measuring CH/IM
Interval (> Đo
khoảng thời
gian)

Chữ và số

Có

Kết quả trên mức giá trị
cao đối với nồng độ hoặc
chỉ số tính toán.

Abnormal
Assay (Thí
nghiệm bất
thường)

CH

Chữ và số

Có

Chức năng theo dõi kết
quả đã phát hiện thấy
xét nghiệm bất thường.

Abnormal
Reaction
(Phản ứng
bất thường)

CH

Chữ và số

Có

Đã xảy ra lỗi có bọt.

Above Check
(Trên mức
kiểm tra)

IM

Chữ và số

Có

Kết quả cao hơn phạm vi
kiểm tra trong phần
thiết lập phạm vi của
thông tin nhận dạng xét
nghiệm.

Above
Linearity
(Trên tuyến
tính)

IM

Chữ và số

Có

Kết quả cao hơn mức
tuyến tính trong thông
tin xác định xét nghiệm.

Lỗi

Có

Quang kế nằm ngoài
khoảng đo.

Absorbance CH
Error (Lỗi hấp
thụ)

328

Loại kết
quả

Cờ này chỉ được hiển thị
nếu phòng xét nghiệm
cấu hình khoảng đo tùy
chỉnh trên giá trị cao do
nhà sản xuất xác định
cho khoảng đo.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Autorepeat
(Tự động lặp
lại)

CH/IM

Chữ và số

Có

Hệ thống tự động yêu
cầu thực hiện xét
nghiệm này như một lần
lặp lại theo chỉ định
trong thông tin xác định
xét nghiệm.

Below Check
(Dưới mức
kiểm tra)

IM

Chữ và số

Có

Kết quả thấp hơn phạm
vi kiểm tra trong phần
thiết lập phạm vi của
thông tin nhận dạng xét
nghiệm.

Below
Linearity
(Dưới tuyến
tính)

IM

Chữ và số

Có

Kết quả thấp hơn mức
tuyến tính trong thông
tin xác định xét nghiệm.

Bubble
Detected
(Phát hiện
bong bóng)

CH/IM

Không có

Có

Hệ thống đã phát hiện
thấy lỗi thiếu mẫu hoặc
tính nguyên vẹn của
mẫu.

Cal Accepted
(Hc đã được
chấp nhận)

IM

Chữ và số

Có

Hệ thống thu được kết
quả nhờ thao tác hiệu
chuẩn được người vận
hành chấp nhận.

Cal Expired
(Hết hạn Hc)

CH/IM

Hiệu chuẩn

Có

Quá trình hiệu chuẩn
hoạt động đã hết hạn.

Cal Extended IM
(Gia hạn Hc)

Chữ và số

Có

Người vận hành đã kéo
dài thời gian hiệu chuẩn
hoạt động.

Cal Invalid
(Hc không
hợp lệ)

IM

Không có

Khô
ng

Người vận hành không
tiến hành hiệu chuẩn
hoặc không thực hiện
được quá trình hiệu
chuẩn.

Cal None
(Không có
Hc)

CH/IM

Không có

Khô
ng

Hiệu chuẩn không
thành công, hết hạn
hoặc không chạy.
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Dấu hiệu

330

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Cal Required CH/IM
(Yêu cầu hiệu
chuẩn)

Không có

Có

Không có tác vụ hiệu
chuẩn hợp lệ cho lô
thuốc thử.

Calculated
Result (Kết
quả đã tính)

CH/IM

Chữ và số

Có

Kết quả này dành cho
xét nghiệm tỷ lệ.

Canceled (Đã CH/IM
hủy)

Không có

Có

Hệ thống đã hủy xét
nghiệm này.

Check
Component
Flag (Kiểm
tra cờ thành
phần)

CH/IM

Chữ và số

Có

Một trong các thành
phần tỷ lệ bị gắn cờ có
thể đã tác động đến kết
quả được tính.

Check DL
CH/IM
State (Kiểm
tra trạng thái
DL)

Không có

Có

Hệ thống không thể xử
lý xét nghiệm vì lỗi DL.

QC Error (Lỗi
QC)

CH/IM

Không có

Có

Hệ thống không thể xử
lý xét nghiệm do có vi
phạm kiểm chuẩn chưa
xử lý hoặc do không có
khung chất kiểm chuẩn
nào đang mở. Chạy kiểm
chuẩn hoặc mở một
khung kiểm chuẩn để
bắt đầu xử lý xét nghiệm
bệnh nhân.

Check SH
State

CH/IM

Không có

Có

Hệ thống không thể xử
lý xét nghiệm vì Sample
Handler không ở trạng
thái chính xác hoặc các
nắp đang mở.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Check
Stability
(Kiểm tra độ
ổn định )

IM

Không có

Có

Thời gian hút của kết
quả vượt quá Thời gian
chờ hút lần đầu hoặc Độ
ổn định của chất phân
tích trong thông tin xác
định xét nghiệm.

Check
Variable
(Kiểm tra
biến số)

IM

Lỗi

Có

Một phần phương trình
đã tính chia cho 0.

Clog (Kẹt)

IM

Không có

Có

Hệ thống đã phát hiện
ống hút bị tắc.

Conf N/A

IM

Lỗi

Có

Hệ thống không thể tính
toán kết quả cho xét
nghiệm xác nhận.

Contaminate CH/IM
d (Bị nhiễm
bẩn)

Không có

Có

Ống hút thuốc thử bị
bẩn.

Control
Bracketed
(Bộ điều
khiển có giá
đỡ)

IM

Không có

Có

Người vận hành phải
chạy kiểm chuẩn trước
và sau xét nghiệm này
hoặc một loạt xét
nghiệm trước khi kết
quả hiển thị.

Correlated
(Tương
quan)

CH/IM

Chữ và số

Có

Hệ thống tạo ra kết quả
theo hệ số tương quan.

Critical High CH/IM
(Cao tới hạn)

Chữ và số

Có

Kết quả cao hơn giá trị
cực cao trong thông tin
xác định khoảng tham
chiếu xét nghiệm của
xét nghiệm.

Critical Low
(Thấp tới
hạn)

Chữ và số

Có

Kết quả thấp hơn giá trị
cực thấp trong thông tin
xác định khoảng tham
chiếu xét nghiệm của
xét nghiệm.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Cuvette
Loader Error
(Lỗi bộ nạp
cuvet)

IM

Không có

Có

Hệ thống không thể
hoàn tất xét nghiệm do
cuvet bị kẹt hoặc không
nạp được.

Cuvette
IM
Temperature
Out of Range
(Nhiệt độ
cuvet ngoài
phạm vi)

Không có

Có

Nhiệt độ của vòng cuvet
nằm ngoài phạm vi.

Delta Check IM
Range
Conflict (Mâu
thuẫn phạm
vi kiểm tra
delta)

Chữ và số

Có

Hệ thống đã tạo
Exceeded Delta Check
(Kiểm tra delta quá mức)
và Within Delta (Trong
delta) từ các phạm vi
phù hợp.

Diluted (Đã
pha loãng)

IM

Chữ và số

Có

Kết quả được tính toán
sử dụng mức pha loãng
thủ công hoặc của hệ
thống.

Dilution
Expired (Hết
hạn pha
loãng)

CH/IM

Không có

Có

Máy phân tích không thể
sử dụng mức pha loãng
hiện có để lặp lại xét
nghiệm. Người vận
hành cần nạp lại mẫu.

Dilution
Options (Tùy
chọn pha
loãng)

CH/IM

Chữ và số

Khô
ng

Cờ tùy chọn xét nghiệm.
Xét nghiệm có mức pha
loãng thủ công hoặc do
hệ thống xác định.

Dilution
Panel (Bảng
điều khiển
pha loãng)

CH/IM

Chữ và số

Khô
ng

Hệ số pha loãng được
chọn cho bảng pha
loãng này. Đây là một
xét nghiệm có nhiều
mức pha loãng.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Discarded
(Đã hủy bỏ)

CH

Không có

Có

Hệ thống đã hủy bỏ kết
quả xét nghiệm được
tạo Khung chất kiểm
chuẩn do không đóng
được khung kiểm
chuẩn.

Exceeded
Delta Check
(Kiểm tra
delta quá
mức)

IM

Chữ và số

Có

Độ chênh lệch giữa kết
quả hiện tại và kết quả
trước đó của cùng một
xét nghiệm cho cùng
một bệnh nhân đã vượt
quá giới hạn.

Final Optical CH
Density (Mật
độ quang học
cuối cùng)

Lỗi

Có

Mật độ quang học (OD)
cuối cùng lớn hơn
khoảng tuyến tính của
quang kế.

Final Result
IM
Rule (Quy tắc
kết quả cuối
cùng)

Chữ và số

Có

Hệ thống thu được kết
quả bằng tùy chọn Final
Result Rule (Quy tắc kết
quả cuối cùng). Kết quả
này được coi là kết quả
cuối cùng.

General TDef IM
Error (Lỗi
TDef chung)

Lỗi

Có

Phần mềm mô đun
không thể diễn giải loại
lỗi mới.

Has
CH/IM
Comments
(Có nhận xét)

Chữ và số

Có

Hệ thống đã thêm nhận
xét dựa vào quá trình
kiểm tra phạm vi.

Has
CH/IM
Operatorspecified
Reagents (Có
thuốc thử do
người vận
hành xác
định)

Chữ và số

Có

Người vận hành đã chọn
gói hoặc lô thuốc thử cụ
thể cho yêu cầu xét
nghiệm này.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Hemolyzed
(Bị tan máu)

CH/IM

Chữ và số

Có

Kết quả huyết tán lớn
hơn hoặc bằng ngưỡng
trong thông tin xác định
xét nghiệm.

High (Cao)

CH/IM

Chữ và số

Có

Kết quả của bệnh nhân
trên mức giá trị cao cho
khoảng tham chiếu kết
quả hoặc kết quả kiểm
chuẩn trên mức giá trị
cao trong thông tin xác
định kiểm chuẩn.

High CV (CV
cao)

IM

Chữ và số

Có

Hệ số biến thiên (CV) đã
đo cho những lần lặp lại
xét nghiệm cao hơn CV
chấp nhận được trong
thông tin xác định xét
nghiệm.

Icteric
CH/IM
(Chứng vàng
da)

Chữ và số

Có

Kết quả vàng da lớn hơn
hoặc bằng ngưỡng
trong thông tin xác định
xét nghiệm.

IM Acid Error
(Lỗi a-xít IM)

IM

Không có

Có

Hệ thống đã phát hiện
thấy không có đủ IM
Acid (A-xít IM) để tiến
hành xét nghiệm.

IM Base Error IM
(Lỗi ba-zơ IM)

Không có

Có

Hệ thống đã phát hiện
thấy không có đủ IM
Base (Ba-zơ IM) để tiến
hành xét nghiệm.

Incomplete
Set (Bộ
không đầy
đủ)

IM

Không có

Có

Nồng độ chất hiệu
chuẩn cần dùng không
có trong hệ thống.

Incubation
Ring Error
(Lỗi vòng ủ)

IM

Không có

Có

Hệ thống đã phát hiện
thấy lỗi trong quá trình
ủ.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Incubation
Temperature
is Out of
Range.
(Nhiệt độ ủ
ngoài phạm
vi.)

CH/IM

Không có

Có

Nhiệt độ của bể vòng
phản ứng (CH) hoặc
ngăn vòng phản ứng
(IM) nằm ngoài phạm vi
định sẵn.

Initial Optical CH
Density (Mật
độ quang học
ban đầu)

Không có

Có

Initial Optical Density
(Mật độ quang học ban
đầu) (OD) lớn hơn
khoảng tuyến tính của
quang kế.

Insufficient
Reagent
(Không đủ
thuốc thử)

CH/IM

Không có

Có

Không có đủ lượng
thuốc thử cho xét
nghiệm được yêu cầu.

Insufficient
Sample
(Không đủ
mẫu)

CH/IM

Không có

Có

Thể tích mẫu không đủ
dùng cho xét nghiệm
được yêu cầu.

Internal Error IM
(Lỗi nội bộ)

Không có

Khô
ng

Trình lập lịch mất quyền
kiểm soát xét nghiệm
này. Hệ thống không thể
tiếp tục xét nghiệm này
vì lý do an toàn.

Invalid Test
(Xét nghiệm
không hợp
lệ)

Không có

Có

Thông tin nhận dạng xét
nghiệm cho xét nghiệm
này không tồn tại hoặc
cụm hệ thống phụ IMT
không bật.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Investigation CH/IM
al (Nghiên
cứu)

Loại kết
quả
Chữ và số

Đến Lưu ý
LIS
Có

Xét nghiệm được xác
định là Investigational
(Nghiên cứu) trong
thông tin nhận dạng xét
nghiệm.
Nếu hệ thống dánh dấu
1 hoặc nhiều thành
phần tỷ lệ là
Investigational (Nghiên
cứu), thì hệ thống cũng
sẽ đánh dấu kết quả tỷ
lệ là Investigational
(Nghiên cứu).
Hệ thống thay đổi kết
quả thành trạng thái xét
nghiệm Hold (Giữ).

Less than
Zero (Nhỏ
hơn không)

336

CH

Chữ và số

Có

Hệ thống trả lại kết quả
là giá trị âm.

Lipemic (Máu CH/IM
nhiễm mỡ)

Chữ và số

Có

Kết quả tăng lipid máu
lớn hơn hoặc bằng
ngưỡng trong thông tin
xác định xét nghiệm.

Lot Expired
(Lô hết hạn)

IM

kiểm chuẩn

Có

Chất kiểm chuẩn đã hết
hạn trước khi tải xuống
máy phân tích.

Low (Thấp)

CH/IM

Chữ và số

Có

Kết quả của bệnh nhân
dưới mức giá trị thấp cho
khoảng tham chiếu kết
quả hoặc kết quả kiểm
chuẩn dưới mức giá trị
thấp trong thông tin xác
định kiểm chuẩn.

Low IM Acid
(A-xít IM
nồng độ
thấp)

IM

Không có

Khô
ng

Hệ thống đã phát hiện
thấy không có đủ IM
Acid (A-xít IM) để tiến
hành xét nghiệm.

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

11 Worklist (Danh sách công việc)

Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Low IM Base
(Ba-zơ IM
nồng độ
thấp)

IM

Không có

Khô
ng

Hệ thống đã phát hiện
thấy không có đủ IM
Base (Ba-zơ IM) để tiến
hành xét nghiệm.

Low IM Wash IM
(Nước rửa IM
nồng độ
thấp)

Không có

Khô
ng

Hệ thống đã phát hiện
thấy không có đủ IM
Wash (Nước rửa IM) để
tiến hành xét nghiệm.

Low Probe
Wash (Nước
rửa đầu dò
thấp)

IM

Không có

Khô
ng

Hệ thống phát hiện thấy
không có đủ nước rửa
ống hút để tiến hành xét
nghiệm.

Low Tips
(Đầu tip
thấp)

IM

Không có

Khô
ng

Hệ thống không thể tiến
hành xét nghiệm vì
không có đủ đầu hút.

Low Water
(Nước thấp)

IM

Không có

Khô
ng

Hệ thống không thể tiến
hành xét nghiệm vì
không có đủ nước.

Luminomete
r Error (Lỗi
máy đo
cường độ
sáng)

IM

Chữ và số

Có

Hệ thống thu được kết
quả trong khi PMT nằm
ngoài phạm vi nhiệt độ.

Manually
CH/IM
Added (Được
thêm thủ
công)

Chữ và số

Có

Người vận hành đã thêm
kết quả.

Manually
Canceled
(Hủy thủ
công)

Không có

Có

Người vận hành đã hủy
xét nghiệm.
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338

Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Manually
Diluted (Pha
loãng thủ
công)

CH/IM

Chữ và số

Meaned
Result (Kết
quả trung
bình)

IM

Đến Lưu ý
LIS
Có

Giá trị mức pha loãng
thủ công được xác định
và khác 1.
Hệ thống không áp
dụng dấu hiệu cho kết
quả đối với kết quả xét
nghiệm được nhập thủ
công.

Chữ và số

Khô
ng

Kết quả được báo cáo là
giá trị trung bình của 2
kết quả lặp lại trở lên.

Measuremen CH
t Error (Lỗi
đo)

Lỗi

Có

Bộ tách sóng không tạo
ra giá trị đọc hoặc có sự
cố với thông số xét
nghiệm.

Mechanism
CH
down (Cơ chế
ngừng hoạt
động)

Không có

Có

Lỗi cơ học trên máy
phân tích đã ngăn hệ
thống xử lý yêu cầu xét
nghiệm này.

Missing
Consumable
(Thiếu vật tư
tiêu hao)

Không có

Khô
ng

Không có dung dịch hệ
thống trên máy phân
tích. Thay dung dịch hệ
thống và nạp lại mẫu.

Missing
CH
Reading
(Thiếu chỉ số)

Lỗi

Có

Hệ thống không thể sử
dụng 1 hoặc nhiều giá trị
đo để tính kết quả. Nếu
điều này xảy ra trên
nhiều xét nghiệm, hãy
khắc phục sự cố quang
kế. Đối với xét nghiệm
đơn lẻ, hãy chạy lại xét
nghiệm.

Module
Unavailable
(Không có
sẵn mô-đun)

Không có

Có

Hệ thống không thể tiến
hành xét nghiệm vì có
một cụm hệ thống đang
ngoại tuyến.

IM

CH/IM
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Multiple
Results
(Nhiều kết
quả)

IM

Chữ và số

Khô
ng

Hệ thống đã báo cáo
nhiều kết quả cho xét
nghiệm này.

Multiple
IM
Results With
Critical Result
(Nhiều kết
quả có kết
quả quan
trọng)

Chữ và số

Khô
ng

Hệ thống đã báo cáo
nhiều kết quả và 1 hoặc
nhiều kết quả có tính
chất nghiêm trọng.

No Ancillary
(Không có
phụ trợ)

IM

Không có

Khô
ng

Xét nghiệm yêu cầu có
thuốc thử phụ.

No
Calculation
(Không tính
toán)

CH

Lỗi

Có

Kết quả lớn hơn
MaxResultValueLimit
được cấu hình trong
thông tin nhận dạng xét
nghiệm hoặc phép tính
kết quả cố gắng chia cho
0.
Nếu kết quả này dành
cho xét nghiệm tỷ lệ và
phép tính toán học
không chính xác gây ra
lỗi, hệ thống sẽ không
gửi dấu hiệu đến LIS.

No Diluent
(Không có
chất pha
loãng)

IM

Không có

Khô
ng

Hệ thống đã lên lịch pha
loãng tự động và không
nạp chất pha loãng cho
xét nghiệm này.

No Dilution
Allowed
(Không cho
phép pha
loãng)

CH

Không có

Khô
ng

Không có pha loãng trên
hệ thống.
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340

Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

No
Interpretatio
n (Không
diễn giải)

IM

Chữ và số

Có

Hệ thống không thể
cung cấp cách diễn giải
vì Final Result Rule (Quy
tắc kết quả cuối cùng)
(FRR) không nhận được
2/3 cách diễn giải khi
chạy nhiều lần.

No Lot Match CH/IM
(Không có lô
nào khớp)

Không có

Khô
ng

Xét nghiệm đòi hỏi có
một tổ hợp lô thuốc thử
chính và thuốc thử phụ
cụ thể.

Check
Reagents
(Kiểm tra
thuốc thử)

CH

Không có

Khô
ng

Thuốc thử chính bị vô
hiệu hóa, không sử
dụng được hoặc không
được nạp cho xét
nghiệm này.

Omitted Rep
(Bỏ qua lặp
lại)

IM

Chữ và số

Khô
ng

Hệ thống loại trừ 1 hoặc
nhiều lần lặp lại trong
phép tính kết quả xét
nghiệm trung bình.

OperatorCH
defined Assay
(Xét nghiệm
do người vận
hành xác
định)

Chữ và số

Có

Người vận hành tạo xét
nghiệm bằng Open
Channel (Mở kênh). The
laboratory is responsible
for validating any
modifications they make
to the instructions,
systems, reagents, or
software provided by
Siemens Healthineers.
(Phòng thí nghiệm chịu
trách nhiệm xác nhận
bất kỳ sửa đổi nào họ
thực hiện đối với các
hướng dẫn, hệ thống,
thuốc thử hoặc phần
mềm do Siemens
Healthineers cung cấp.)

Hướng dẫn của người vận hành
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

OperatorCH
defined
Dilution (Pha
loãng do
người vận
hành xác
định)

Atellica® Solution
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Loại kết
quả
Chữ và số

Đến Lưu ý
LIS
Có

Người vận hành thiết lập
mức pha loãng ở giá trị
không phải mức được
nhà sản xuất xác định.
The laboratory is
responsible for
validating any
modifications they make
to the instructions,
systems, reagents, or
software provided by
Siemens Healthineers.
(Phòng thí nghiệm chịu
trách nhiệm xác nhận
bất kỳ sửa đổi nào họ
thực hiện đối với các
hướng dẫn, hệ thống,
thuốc thử hoặc phần
mềm do Siemens
Healthineers cung cấp.)

341

11 Worklist (Danh sách công việc)

Dấu hiệu

342

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Operator
CH/IM
Interpretatio
n(uses Range
Setup) (Diễn
giải người
vận hành (sử
dụng Cài đặt
phạm vi))

Chữ và số

Có

Cách diễn giải do người
vận hành xác định được
thêm vào kết quả.
Những cách này có thể
bổ sung cho các diễn
giải do nhà sản xuất
định sẵn. The laboratory
is responsible for
validating any
modifications they make
to the instructions,
systems, reagents, or
software provided by
Siemens Healthineers.
(Phòng thí nghiệm chịu
trách nhiệm xác nhận
bất kỳ sửa đổi nào họ
thực hiện đối với các
hướng dẫn, hệ thống,
thuốc thử hoặc phần
mềm do Siemens
Healthineers cung cấp.)

Overdiluted
(Pha loãng
quá mức)

CH/IM

Chữ và
số/Lỗi

Có

Hệ thống không thu
được kết quả vì kết quả
của mẫu pha loãng nằm
dưới điểm pha loãng
quá mức trong thông tin
xác định xét nghiệm
dành cho xét nghiệm
này.

PMT
Temperature
(Nhiệt độ
PMT)

IM

Chữ và số

Có

Nhiệt độ PMT nằm ngoài
phạm vi.

Predefined:
IM
Confirmed
(Xác định
trước: Đã xác
nhận)

Chữ và số

Khô
ng

Kiểm tra phạm vi: diễn
giải do nhà sản xuất xác
định.

Hướng dẫn của người vận hành
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Dấu hiệu

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Predefined:
IM
Equivocal
(Xác định
trước: Không
rõ ràng)

Chữ và số

Khô
ng

Kiểm tra phạm vi: diễn
giải do nhà sản xuất xác
định.

Predefined:
Moderate
(Xác định
trước: Vừa)

IM

Chữ và số

Khô
ng

Kiểm tra phạm vi: diễn
giải do nhà sản xuất xác
định.

Predefined:
Negative
(Xác định
trước: Âm)

IM

Chữ và số

Khô
ng

Kiểm tra phạm vi: diễn
giải do nhà sản xuất xác
định.

Predefined:
IM
None To Mild
(Xác định
trước: Từ
Không đến
Nhẹ)

Chữ và số

Khô
ng

Kiểm tra phạm vi: diễn
giải do nhà sản xuất xác
định.

Predefined:
IM
Non-Reactive
(Xác định
trước: Không
phản ứng)

Chữ và số

Khô
ng

Kiểm tra phạm vi: diễn
giải do nhà sản xuất xác
định.

Predefined:
Not
Confirmed
(Xác định
trước: Chưa
xác nhận)

IM

Chữ và số

Khô
ng

Kiểm tra phạm vi: diễn
giải do nhà sản xuất xác
định.

Predefined:
Positive (Xác
định trước:
Dương)

IM

Chữ và số

Khô
ng

Kiểm tra phạm vi: diễn
giải do nhà sản xuất xác
định.

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

Máy phân
tích

343

11 Worklist (Danh sách công việc)

Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Predefined:
IM
Reactive (Xác
định trước:
Phản ứng)

Chữ và số

Khô
ng

Kiểm tra phạm vi: diễn
giải do nhà sản xuất xác
định.

Predefined:
Severe (Xác
định trước:
Nghiêm
trọng)

CH

Chữ và số

Khô
ng

Kiểm tra phạm vi: diễn
giải do nhà sản xuất xác
định.

Priming
(Mồi)

CH

Không có

Khô
ng

Hệ thống không thể tiến
hành xét nghiệm vì cần
lên lịch trình châm mồi
cho ống hút hoặc bơm.

QC Expired
(QC đã hết
hạn)

CH/IM

kiểm chuẩn

Có

Chất kiểm chuẩn đã hết
hạn trước khi tải xuống
máy phân tích.

QC Fail (Lỗi
QC)

CH/IM

Chữ và số

Có

Sự kiện kiểm chuẩn do
người vận hành chỉ định
đã xảy ra trên xét
nghiệm này trước khi xét
nghiệm bệnh nhân.

QC Stability
Expired (Độ
ổn định của
QC đã hết
hạn)

CH/IM

kiểm chuẩn

Có

Chất kiểm chuẩn đã hết
hạn trước khi tải xuống
máy phân tích.

Không có

Khô
ng

Hệ thống xác định rằng
các yêu cầu được tạo
bằng ID giá và SID không
phải là yêu cầu mà hệ
thống mong đợi nằm
trong giá. Hệ thống sẽ
tạm ngừng những yêu
cầu này do không an
toàn. Người vận hành có
thể khởi động lại yêu cầu
bằng cách hủy tạm
ngừng.

Rack ID
CH/IM
Conflict (Mâu
thuẫn ID giá
đỡ)

344
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Dấu hiệu

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Rack ID
CH/IM
Timeout
(Thời gian
chờ ID giá đỡ)

Không có

Khô
ng

Những yêu cầu được tạo
chỉ bằng ID giá sẽ không
phù hợp với ống trong
vòng 4 giờ. Hệ thống sẽ
tạm ngừng những yêu
cầu này và chờ người
vận hành can thiệp để
hủy tạm ngừng sau khi
xem xét cẩn thận.

Reagent
IM
Compartmen
t Error (Lỗi
khoang chứa
thuốc thử)

Không có

Có

Hệ thống không thể
phân phối thuốc thử do
lỗi cơ học hoặc do gói
đặt ở những vị trí không
mong muốn.

Reagent
IM
Compartmen
t Humidity
(Độ ẩm
khoang chứa
thuốc thử)

Không có

Có

Độ ẩm của ngăn thuốc
thử đã vượt quá hoặc
thấp hơn phạm vi hoạt
động.

Reagent
IM
Compartmen
t
Temperature
(Nhiệt độ
khoang chứa
thuốc thử)

Không có

Có

Hệ thống thu được kết
quả sử dụng các thuốc
thử chính hoặc phụ
nhận được khi hệ thống
gặp tình trạng cảnh báo
về nhiệt độ khoang
thuốc thử.

Reagent
Loader Error
(Lỗi bộ nạp
thuốc thử)

CH/IM

Không có

Có

Hệ thống không thể nạp
thuốc thử vào ngăn cho
xét nghiệm này.

Reagent Lot CH/IM
Expired (Lô
thuốc thử hết
hạn)

Không có

Có

Lô thuốc thử đã hết hạn.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Reagent
Probe1 Error
(Lỗi đầu dò
thuốc thử 1)

IM

Không có

Có

Hệ thống không thể
phân phối thuốc thử.

Reagent
IM
Probe 2 Error
(Lỗi đầu dò
thuốc thử 2)

Không có

Có

Hệ thống không thể
phân phối thuốc thử.

Reagent
IM
Probe 3 Error
(Lỗi đầu dò
thuốc thử 3)

Không có

Có

Hệ thống không thể
phân phối thuốc thử.

Reagent Ring IM
Temperature
is Out of
Range.
(Nhiệt độ
vòng thuốc
thử ngoài
phạm vi.)

Chữ và số

Có

Hệ thống đã phát hiện
nhiệt độ của vòng thuốc
thử nằm ngoài phạm vi.

Reagent Ring IM
Temperature
Warning
(Cảnh báo
nhiệt độ
vòng thuốc
thử)

Chữ và số

Có

Hệ thống đã phát hiện
nhiệt độ của vòng thuốc
thử nằm ngoài phạm vi.

Reagent
Stability
Expired (Độ
ổn định của
thuốc thử đã
hết hạn)

Không có

Có

Hệ thống không thể sử
dụng thuốc thử do đã
hết thời hạn ổn định trên
hệ thống.

Chữ và số

Có

Xét nghiệm được lặp lại.

IM

Re-analysis
CH/IM
(Phân tích lại)
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Redilute (Pha CH/IM
loãng lại)

Chữ và số

Có

Người vận hành phải
pha loãng và lặp lại xét
nghiệm này.

Reference
CH/IM
Interval
Conflict (Mâu
thuẫn
khoảng thời
gian tham
chiếu)

Chữ và số

Có

Kết quả phù hợp đối lập
với khoảng tham chiếu
cuối hoặc khoảng kiểm
tra delta. Ví dụ: cờ này có
thể cho biết kết quả phù
hợp với giá trị cực cao và
cực thấp trong cùng
phạm vi.
Hệ thống đã thêm cờ
này để đảm bảo an toàn
và người vận hành phải
xem lại thiết lập phạm
vi.

Reflexed (Đã
phản xạ)

CH/IM

Chữ và số

Có

Hệ thống đã tự động yêu
cầu xét nghiệm này do
kết quả của một xét
nghiệm khác theo chỉ
định trong thông tin
nhận dạng xét nghiệm.

Repeat (Lặp
lại)

CH

Chữ và số

Có

Người vận hành đã yêu
cầu xét nghiệm Repeat
(Lặp lại).
Các dấu hiệu Autorepeat
(Tự động lặp lại) và
Repeat (Lặp lại) loại trừ
lẫn nhau.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Requires
IM
Centrifugatio
n (Yêu cầu ly
tâm)

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Không có

Khô
ng

Người vận hành phải
quay ly tâm mẫu trước
khi lặp lại xét nghiệm.
Sau khi nạp lại mẫu, hệ
thống sẽ tiếp tục như khi
người vận hành đã quay
ly tâm mẫu.
Chỉ khi người vận hành
thiết lập Centrifuge
before Repeating (Ly
tâm trước khi lặp lại)
trong thông tin nhận
dạng xét nghiệm trên IM
thì dấu hiệu này mới
xuất hiện.

Result
Reused (Kết
quả được tái
sử dụng)

348

IM

Chữ và số

Có

Hệ thống sử dụng một
kết quả hiện có trong
cùng danh sách công
việc cho một thành phần
khi tính kết quả xét
nghiệm tỷ lệ.

Retained
IM
Result (Kết
quả được giữ
lại)

Không có

Khô
ng

Hệ thống đang chờ
khung chất kiểm chuẩn
đóng trước khi công bố
kết quả.

Sample
CH/IM
Integrity
(Tính toàn
vẹn của mẫu)

Không có

Có

Hệ thống phát hiện thấy
tình trạng hút mẫu bất
thường. Kết quả xét
nghiệm là Lỗi.

Sample
Probe Error
(Lỗi đầu dò
mẫu)

IM

Không có

Có

Hệ thống không thể
hoàn tất xét nghiệm đã
lên lịch do không có ống
hút mẫu.

Sample Tip
Loader Error
(Lỗi bộ nạp
đầu tip mẫu)

IM

Không có

Có

Hệ thống không thể nạp
đầu hút mẫu.
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Dấu hiệu

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Signal shape IM
error (Lỗi
hình dạng tín
hiệu)

Lỗi

Khô
ng

Hệ thống không thu
được kết quả vì đã xảy ra
lỗi hình dạng tín hiệu.

Signal shape IM
error: Failed
or abnormal
shape (Lỗi
hình dạng tín
hiệu: Hình
dạng lỗi hoặc
bất thường)

Lỗi

Khô
ng

Hệ thống không thu
được kết quả vì tín hiệu
có hình dạng bất
thường.

Signal shape IM
error: High
average dark
count (Lỗi
hình dạng tín
hiệu: Số
lượng xung
tối trung bình
cao)

Lỗi

Khô
ng

Hệ thống không thu
được kết quả vì tín hiệu
có số đếm tối trung bình
ở mức cao.

Signal shape IM
error: No
signal (Lỗi
hình dạng tín
hiệu: Không
có tín hiệu)

Lỗi

Khô
ng

Hệ thống không thu
được kết quả vì không có
tín hiệu.

Signal shape
error: Prelight ratio
test failed
(Lỗi hình
dạng tín
hiệu: Thử
nghiệm tỉ lệ
chiếu sáng
trước bị lỗi)

Lỗi

Khô
ng

Hệ thống không thu
được kết quả vì có quá
nhiều ánh sáng.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Signal shape IM
error: Signal
too low (Lỗi
hình dạng tín
hiệu: Tín hiệu
quá thấp)

Lỗi

Khô
ng

Hệ thống không thu
được kết quả vì tín hiệu
yếu.

Signal shape IM
error: Spike
occured (Lỗi
hình dạng tín
hiệu: Xảy ra
xung nhiễu)

Lỗi

Khô
ng

Hệ thống không thu
được kết quả vì tín hiệu
không ổn định.

Software
Error (Lỗi
phần mềm)

Không có

Có

Tình trạng hỏng phần
mềm hoặc cơ sở dữ liệu
của kết quả đã gây ra lỗi.

CH/IM

Cờ này cho biết vấn đề
nghiêm trọng. Hãy dừng
hệ thống và kiểm tra kết
quả.
Sort Test
CH/IM
(Phân loại xét
nghiệm)

Chữ và số

Khô
ng

Hệ thống sử dụng Sort
Test (Phân loại xét
nghiệm) để xử lý đầu ra
của mẫu. Sort Test (Phân
loại xét nghiệm) là xét
nghiệm không cho kết
quả.

STAT Test
(Xét nghiệm
STAT)

Chữ và số

Có

Xét nghiệm có mức ưu
tiên cao nhất.

Chữ và số

Có

Hệ thống thực hiện một
xét nghiệm không thể
báo cáo, như Nghiên
cứu độ chụm.

CH/IM

Study
IM
(Nghiên cứu)

Hệ thống thay đổi kết
quả thành trạng thái xét
nghiệm Hold (Giữ).
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

System Error
(Lỗi hệ
thống)

CH/IM

Không có

Khô
ng

Đã gặp nhiều lỗi cơ học
trong khi yêu cầu xét
nghiệm. Hãy kiểm tra
khả năng của bạn đối với
máy phân tích này.

Test
Canceled
(Xét nghiệm
đã bị hủy)

CH/IM

Không có

Có

Người vận hành hủy xét
nghiệm theo cách thủ
công.

Test order
CH/IM
Option not
met (Tùy
chọn lệnh xét
nghiệm
không được
đáp ứng)

Không có

Khô
ng

Máy phân tích không
thực hiện xét nghiệm
theo yêu cầu

Time
Exceeded
(Vượt quá
thời gian)

CH/IM

Không có

Có

Kết quả xét nghiệm
thành phần của một tỷ lệ
hoặc xét nghiệm nhiều
thành phần vượt quá cài
đặt Giới hạn thời gian
kết quả trong thông tin
nhận dạng xét nghiệm
IM. Hệ thống đặt sẵn
Giới hạn thời gian kết
quả CH.

Unable to
process
LYTES
(Không thể
xử lý LYTES)

CH

Không có

Có

CH Analyzer không thể
xử lý xét nghiệm NA, K
và CL.

Unable to
wash
cuvettes
(Không thể
rửa cuvet)

CH

Không có

Có

Hệ thống không thể rửa
cuvet do thiếu dung dịch
hệ thống hoặc do lỗi cơ
học.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Unknown
Error (Lỗi
chưa biết)

CH

Không có

Có

Hệ thống đã phát hiện
thấy lỗi trong methpar.

Waiting for
CH/IM
HIL (Chờ HIL)

Chữ và số

Có

Kết quả đang chờ các kết
quả của chỉ số huyết
thanh: huyết tán, vàng
da hoặc tăng lipid máu.

Waiting for H CH/IM
(Chờ H)

Chữ và số

Khô
ng

Kết quả đang chờ các kết
quả của chỉ số huyết
thanh huyết tán.

Waiting for I
(Chờ I)

CH/IM

Chữ và số

Khô
ng

Kết quả đang chờ các kết
quả của chỉ số huyết
thanh vàng da.

Waiting for L
(Chờ L)

CH/IM

Chữ và số

Khô
ng

Kết quả đang chờ các kết
quả của chỉ số huyết
thanh tăng lipid máu.

Wash Ring
Error (Lỗi
vòng rửa)

IM

Không có

Có

Máy phân tích không thể
tiến hành xét nghiệm vì
có cụm hệ thống vòng
rửa đang ở chế độ Ngoại
tuyến. Kiểm tra khả
năng của bạn.

Waste Full
(Đầy chất
thải)

IM

Không có

Khô
ng

Hệ thống không thể tiến
hành xét nghiệm vì
thùng cuvet, thùng
đựng đầu hút mẫu, khay
đựng đầu hút hoặc bồn
chứa chất thải đã đầy.

Water
Pressure
Error (Lỗi áp
suất nước)

CH/IM

Không có

Có

Máy phân tích không thể
tiến hành xét nghiệm vì
áp suất nước không đạt
yêu cầu.
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Dấu hiệu

Máy phân
tích

Loại kết
quả

Đến Lưu ý
LIS

Whole Blood CH/IM
Sample
Expired (Mẫu
máu toàn
phần hết
hạn)

Không có

Có

Mẫu máu toàn phần
phải được nạp vào khay
STAT và được hút trong
vòng 10 phút sau khi
nạp vào hệ thống. Đã
vượt quá thời gian 10
phút.

Within Check CH/IM
(Trong kiểm
tra)

Chữ và số

Có

Kết quả nằm trong
phạm vi kiểm tra trong
thông tin xác định xét
nghiệm.

Within Delta CH/IM
(Trong delta)

Chữ và số

Có

Độ chênh lệch giữa kết
quả hiện tại và kết quả
trước của cùng một xét
nghiệm cho cùng một
bệnh nhân nằm trong
giới hạn.
Để dùng dấu hiệu này,
người vận hành phải cấu
hình Phạm vi kiểm tra
delta trong thông tin xác
định xét nghiệm.

Wrong Pack
ID (ID gói bị
sai)

CH/IM

Không có

Khô
ng

Người vận hành không
nạp thuốc thử chính
hoặc phụ có số seri gói
được chỉ định cho xét
nghiệm này.

Theo dõi
Giới thiệu về Monitoring (Đang giám sát)
Người vận hành có thể sử dụng Monitoring (Đang giám sát) để nhanh chóng
xác định và xử lý mẫu. Các tính năng sau có sẵn trong Monitoring (Đang
giám sát):
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Tính năng

Lưu ý

Filter (Bộ lọc)

Analyzer (Bộ phân tích), Time (Thời
gian), Sample Type (Loại mẫu) hoặc
tùy chọn Test (Xét nghiệm).
Flagged Results Only (Chỉ các kết
quả được gắn cờ) và Include
Preliminary Results(P) (Bao gồm
(các) kết quả sơ bộ(P)) cho phép các
tùy chọn lọc mẫu khác.

Ưu tiên

Hiển thị thứ tự ưu tiên như sau:
• Để trống cho Routine (Định kỳ/
thường quy)
•

cho ASAP (Sớm nhất có thể)

•

cho STAT

Result Time (Thời gian kết quả)

Thời gian có kết quả xét nghiệm.

SID hoặc Run ID (ID chạy)

Cột do người vận hành cấu hình sẽ
hiển thị SID hoặc Run ID (ID chạy).
Người vận hành chọn tiêu đề cột và
1 trong các tùy chọn sau:
• SID làm mã nhận dạng mẫu.
• Run ID (ID chạy) làm mã nhận
dạng mà người vận hành áp dụng
cho yêu cầu. Người vận hành cấu
hình Run ID (ID chạy) khi tạo yêu
cầu (Trang 287 Cấu hình Run ID
Settings (Cài đặt ID chạy)).

Test (Xét nghiệm)

Tên hiển thị xét nghiệm như được
cấu hình trong thông tin nhận dạng
xét nghiệm.
Chọn tên Test (Xét nghiệm) sẽ mở
Test Details (Chi tiết về xét nghiệm).
Test Details (Chi tiết về xét nghiệm)
cung cấp thêm thông tin về Test (Xét
nghiệm) và Sample (Mẫu) đi kèm.
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Tính năng

Lưu ý

Result (Kết quả) hoặc RLU/ABS

Cột do người vận hành cấu hình
hiển thị Concentration/Index (Nồng
độ/chỉ số) hoặc RLU/ABS. Người vận
hành chọn tiêu đề cột và 1 trong các
tùy chọn sau:
• Concentration/Index (Nồng độ/chỉ
số)
Hiển thị giá trị kết quả cho nồng
độ hoặc chỉ số. Tiêu đề cột thay
đổi thành Result (Kết quả).
• RLU/ABS
Hiển thị lượng ánh sáng tương đối
(RLU) mà quang kế đo được. Tiêu
đề cột thay đổi thành RLU/ABS.

Interpretation (Diễn giải)

Kết quả xét nghiệm là Positive
(Dương tính), Negative (Âm tính),
Equivocal (không xác định) hoặc
Reactive hay Unreactive, tùy thuộc
vào xét nghiệm (Trang 772 Giới
thiệu về Interpretation (Diễn giải)
Ranges (Biên độ)).

Flag (Cờ)

Flag (Cờ) ký hiệu hoặc văn bản đi
kèm với xét nghiệm.
Người vận hành có thể chọn Flag
(Cờ) để hiển thị thêm thông tin.
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Tính năng

Lưu ý

3 cột cuối cùng

Cột do người vận hành cấu hình.
Người vận hành chọn tiêu đề cột và
1 trong các tùy chọn sau:
• Analyzer (Bộ phân tích)
• Aspiration Time (Thời gian hút)
• Calibration Lot (Lô hiệu chuẩn)
• Control Lot (Lô chất kiểm chuẩn)
• Patient / Control / Calibrator Name
(Tên Bệnh nhân/Chất kiểm chuẩn/
Chất hiệu chuẩn)
• Patient ID, Control / Calibrator Lot
(ID Bệnh nhân, Lô chất kiểm
chuẩn/chất hiệu chuẩn)
• Rack ID (ID giá đỡ)
• Reagent Lot (Lô thuốc thử)
• Run ID (ID chạy)
• Specimen Type (Loại mẫu)
• Sample Type (Loại mẫu)
• Patient Location (Vị trí bệnh nhân)
• RLU/ABS
• None (Không có)

Pause (Tạm dừng) hoặc Resume (Bắt Pause (Tạm dừng): Monitoring
đầu lại)
(Đang giám sát) dừng cập nhật.
Resume (Bắt đầu lại): Monitoring
(Đang giám sát) bắt đầu cập nhật.

Mẫu Monitoring (Đang giám sát)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Monitoring
(Đang giám sát).
2. Chọn các tùy chọn lọc từ menu thả xuống Analyzer (Bộ phân tích), Time
(Thời gian), Sample Type (Loại mẫu) hoặc Test (Xét nghiệm).
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3. Để giới hạn danh sách ở kết quả xét nghiệm có cờ:
a.

Chọn hộp kiểm Flagged Results Only (Chỉ các kết quả được gắn cờ).

b. Chọn View Tests (Xem xét nghiệm).
4. Để mở rộng danh sách nhằm bao gồm kết quả xét nghiệm ở trạng thái
xét nghiệm ban đầu:
a.

Chọn hộp kiểm Include Preliminary Results(P) (Bao gồm (các) kết
quả sơ bộ(P)).

b. Chọn View Tests (Xem xét nghiệm).
5. Để xóa tiêu chí lọc, hãy chọn

.

6. Để dừng cập nhật động danh sách, hãy chọn Pause (Tạm dừng).
7. Để xem Patient Sample Details (Chi tiết về mẫu bệnh nhân) cho một
mẫu, hãy chọn ID mẫu.

Giới thiệu về Workload Reports (Báo cáo khối lượng công việc)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp.
Workload Reports (Báo cáo khối lượng công việc) hiển thị đồ thị biểu diễn
mức sử dụng hệ thống theo thời gian cho các mẫu bệnh phẩm. Người vận
hành có thể sử dụng đồ thị để xác định hiệu suất tổng thể của hệ thống. Các
tính năng và báo cáo sau đây có sẵn trong Workload Reports (Báo cáo khối
lượng công việc):
Tính năng

Lưu ý

Report Name (Tên báo
cáo)

Hiển thị menu báo cáo.

Filter... (Bộ lọc...)...

Khởi chạy Workload Report Filter (Bộ lọc báo cáo
khối lượng công việc) để giảm bớt lượng dữ liệu
hiển thị trong từng báo cáo.
Các tùy chọn Workload Report Filter (Bộ lọc báo
cáo khối lượng công việc) là duy nhất đối với từng
báo cáo.
Tính năng lọc theo Day of Week (Ngày trong
tuần) không khả dụng đối với báo cáo
Turnaround Time (Thời gian quay vòng).

Refresh (Làm mới)

Cập nhật dữ liệu mới nhất cho báo cáo.

Export... (Xuất...)...

Xuất báo cáo dưới dạng tập tin XML hoặc tập tin
chứa dữ liệu được phân cách bằng thẻ.
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Báo cáo

Lưu ý

Tubes Loaded (Ống đã
tải)

Báo cáo số lượng ống được người vận hành nạp
vào hệ thống.
Hiển thị kết quả By Priority (Theo ưu tiên) (Total
(Tổng), STAT và Non-STAT (Phi STAT)) hoặc theo
Input Device (Thiết bị đầu vào) (Total (Tổng) và
thiết bị được chọn).
Count (Số lượng) ống so với Hour of Day (Giờ
trong ngày) được hiển thị. Đối với những phạm
vi ngày lớn hơn 1 ngày, báo cáo sẽ hiển thị Count
(Số lượng) trung bình so với Hour of Day (Giờ
trong ngày).

Tests Resulted (Xét
nghiệm đã có kết quả)

Báo cáo số lượng kết quả xét nghiệm theo mô
đun được chọn trong bộ lọc.
Hiển thị kết quả By Priority (Theo ưu tiên) (Total
(Tổng), STAT và Non-STAT (Phi STAT)) hoặc theo
By Test Type (Theo loại xét nghiệm).
Count (Số lượng) kết quả xét nghiệm so với Hour
of Day (Giờ trong ngày) được hiển thị. Đối với
những phạm vi ngày lớn hơn 1 ngày, báo cáo sẽ
hiển thị Count (Số lượng) trung bình so với Hour
of Day (Giờ trong ngày).

Tubes Delivered (Ống
đã phân phối)
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Báo cáo máy phân tích nào nhận ống trong Date
Range (Phạm vi ngày) được chọn. Count (Số
lượng) Tubes Delivered (Ống đã phân phối) so với
Hour of Day (Giờ trong ngày) được hiển thị. Đối
với những phạm vi ngày lớn hơn 1 ngày, báo cáo
sẽ hiển thị Count (Số lượng) trung bình so với
Hour of Day (Giờ trong ngày).
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Báo cáo

Lưu ý

Turnaround Time (Thời Theo dõi thời gian trôi qua từ lúc đọc mã vạch của
gian quay vòng)
mẫu đến khi có kết quả xét nghiệm. Báo cáo còn
có cả khoảng thời gian cho xét nghiệm lặp lại và
tham chiếu. Nếu người vận hành dỡ mẫu, thì
Turnaround Time của mẫu sẽ được tính lại từ lúc
người vận hành nạp lại mẫu. Tùy chọn xem tất cả
dữ liệu của bệnh nhân By Patient Sample (Theo
mẫu bệnh nhân) sẽ hiển thị % of Orders
Completed (% lệnh đã hoàn thành) so với
Minutes (Phút). Tùy chọn xem tất cả dữ liệu của
bệnh nhân By Test (Theo xét nghiệm) sẽ hiển thị
Turnaround Time (Thời gian quay vòng) của hệ
thống tính bằng Minutes (Phút) theo xét nghiệm.

Xem Workload Reports (Báo cáo khối lượng công việc)
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
1. Trên Thanh lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Lab Metrics
(Số đo phòng thí nghiệm) > Workload Reports (Báo cáo khối lượng
công việc).
2. Chọn 1 tùy chọn từ menu thả xuống Report Name (Tên báo cáo).
3. Để giảm bớt lượng dữ liệu hiển thị, chọn Filter... (Bộ lọc...)....
4. Để làm mới dữ liệu, chọn Refresh (Làm mới).
5. Để xuất dữ liệu, chọn Export... (Xuất...)... (Trang 359 Xuất Workload
Reports (Báo cáo khối lượng công việc)).
Xuất Workload Reports (Báo cáo khối lượng công việc)
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Lab Metrics
(Số đo phòng thí nghiệm) > Workload Reports (Báo cáo khối lượng
công việc).
2. Để thay đổi báo cáo được hiển thị, chọn 1 tùy chọn từ menu thả xuống
Report Name (Tên báo cáo).
3. Chọn Export... (Xuất...)....
4. Chọn File Type (Loại tập tin).
5. Trong Location (Vị trí), nhập hoặc duyệt tìm một thư mục hiện có để lưu
tập tin.
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LƯU Ý: Hệ thống tạo tên tập tin theo định dạng sau: module
name_report name_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS (tên mô đun_tên báo
cáo_năm_tháng_ngày_giờ_phút_giây).
6. Chọn Export (Xuất).
7. Khi quá trình xuất hoàn tất, chọn OK.

Giới thiệu về Orders Capacity (Dung lượng lệnh)
Orders Capacity (Dung lượng lệnh) có một phần Result Usage (Active) (Sử
dụng kết quả (hoạt động)) và một phần Result Usage (Historical) (Sử dụng
kết quả (lịch sử)).
Phần Result Usage (Active) (Sử dụng kết quả (hoạt động)) hiển thị một biểu
đồ tròn cho biết dung lượng trống và dung lượng đã sử dụng trong Active
Database (Cơ sở dữ liệu hoạt động). Phần này cũng liệt kê Total Samples
(Tổng số mẫu), Total Results và Oldest order date (Ngày đặt lệnh xa nhất)
cho Active Database (Cơ sở dữ liệu hoạt động).
Phần Result Usage (Historical) (Sử dụng kết quả (lịch sử)) hiển thị loạt thông
tin tương tự cho Historical Database (Cơ sở dữ liệu lịch sử).
Xem Orders Capacity (Dung lượng lệnh)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Lab Metrics
(Số đo phòng thí nghiệm).
2. Chọn Orders Capacity (Dung lượng lệnh).
LƯU Ý: Orders Capacity (Dung lượng lệnh) cung cấp thông tin sử dụng
Active (Hoạt động) và Historical Database (Cơ sở dữ liệu lịch sử) cho
Patient (Bệnh nhân) và kết quả QC.

Giới thiệu về Assay Utilization (Sử dụng thí nghiệm)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp.
Assay Utilization (Sử dụng thí nghiệm) cho phép người vận hành đánh giá
hiệu quả và mức sử dụng của hệ thống bằng cách báo cáo tổng chi phí để
tạo ra một kết quả của bệnh nhân. Tổng chi phí cho kết quả của bệnh nhân
bao gồm việc hiệu chuẩn, kiểm chuẩn và lặp lại xét nghiệm. Dữ liệu được
hiển thị trong bảng số lượng xét nghiệm theo loại yêu cầu. Các tính năng và
số lượng xét nghiệm sau đây có sẵn trong Assay Utilization (Sử dụng thí
nghiệm):
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Tính năng Lưu ý
Filter...
(Bộ lọc...)

Khởi chạy Assay Utilization Tracking Filter (Bộ lọc theo dõi sử
dụng thí nghiệm). Bộ lọc hiển thị số lượng xét nghiệm Total
(Tổng) cho tháng Previous (Trước) theo mặc định. Người vận
hành có thể lọc dữ liệu:
• Theo Report Type (Loại báo cáo) để nhóm các kết quả thành
số lượng Total (Tổng), Monthly (Hàng tháng) hoặc Daily
(Hàng ngày).
• Theo Date Range (Phạm vi ngày):
– Để nhập giá trị cho Start Date (Ngày bắt đầu) và End Date
(Ngày kết thúc).
– Để nhập giá trị cho days (ngày) trước ngày hiện tại.
– Để nhập giá trị cho months (tháng) trước ngày hiện tại.
• Để hiển thị Optional Columns (Cột tùy chọn): Display Reflex
count (Hiển thị số lượng phản xạ), Display STAT count (Hiển
thị số lượng STAT) hoặc Display counts by lot number (Hiển
thị số lượng theo số lô).
• Theo Assays (Thí nghiệm).
• Theo Module (Mô-đun).

Refresh
Cập nhật dữ liệu mới nhất cho báo cáo.
(Làm mới)
Export...
Xuất báo cáo dưới dạng tập tin XML hoặc tập tin chứa dữ liệu
(Xuất...)... được phân cách bằng thẻ. Chức năng xuất chỉ khả dụng cho
dữ liệu Report Type (Loại báo cáo) Daily (Hàng ngày).
Bộ đếm
xét
nghiệm

Lưu ý

Patient
Orders
(Lệnh
bệnh
nhân)

Các yêu cầu về bệnh nhân tạo ra ít nhất 1 kết quả hợp lệ.
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Bộ đếm
xét
nghiệm

Lưu ý

Patient
Results
(Kết quả
bệnh
nhân)

Kết quả hợp lệ ban đầu của bệnh nhân. Giá trị này bao gồm
các kết quả lặp lại lấy trung bình, kết quả pha loãng ban đầu
và kết quả của nhiều yêu cầu. Giá trị này không bao gồm
những lần thực hiện lại.

Patient
Repeats
(Lặp lại
bệnh
nhân)

Kết quả thực hiện lại hợp lệ của bệnh nhân. Giá trị này bao
gồm các kết quả lặp lại lấy trung bình được thực hiện lại, kết
quả pha loãng được thực hiện lại, kết quả của nhiều yêu cầu
được thực hiện lại và tất cả các kết quả của giá trị pha loãng
không phải mức ban đầu.

QC

Số lần lặp lại xét nghiệm hợp lệ liên quan đến một yêu cầu
kiểm chuẩn.

Calibrator
s (Chất
hiệu
chuẩn)

Số lần lặp lại xét nghiệm hợp lệ liên quan đến một yêu cầu
Chất hiệu chuẩn. Đối với CH Analyzer, giá trị này bao gồm các
kết quả Đường chuẩn thuốc thử (RBL).

Other
(Khác)

Tất cả những lần lặp lại không được tính trong số lượng Patient
Orders (Lệnh bệnh nhân), Patient Results (Kết quả bệnh
nhân), Patient Repeats (Lặp lại bệnh nhân), QC hoặc
Calibrators (Chất hiệu chuẩn).
Bao gồm tất cả các xét nghiệm hoặc lần lặp lại không thành
công.
Bao gồm tất cả những lần rửa làm dịu mà IM Analyzer thực
hiện cho một kết quả bị nhiễm bẩn từ xét nghiệm trước đó,
sử dụng thuốc thử chính thay cho Nước rửa thuốc thử.
Bao gồm tất cả những xét nghiệm IMT được CH Analyzer thực
hiện mà người vận hành không yêu cầu rõ ràng.

Total
(Tổng)

Tổng số lượng Patient Results (Kết quả bệnh nhân), Patient
Repeats (Lặp lại bệnh nhân), QC, Calibrators (Chất hiệu
chuẩn) và Other (Khác).

Efficiency Tỷ lệ phần trăm của Total (Tổng) mà Patient Orders (Lệnh bệnh
(Tính hiệu nhân) biểu thị.
quả)
LƯU Ý: Kết quả hợp lệ là bất kỳ kết quả nào không có lỗi.
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LƯU Ý: Xét nghiệm hoặc lần lặp lại không thành công là bất kỳ xét nghiệm
hay lần lặp lại nào không hoàn tất hoặc trả lại kết quả không hợp lệ.
Xem Assay Utilization (Sử dụng thí nghiệm)
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
1. Trên Thanh lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Lab Metrics
(Số đo phòng thí nghiệm) > Assay Utilization (Sử dụng thí nghiệm).
2. Để thay đổi dữ liệu được hiển thị, chọn Filter... (Bộ lọc...).
3. Để xóa tiêu chí lọc, chọn

.

LƯU Ý: Bộ lọc hiển thị số lượng xét nghiệm Total (Tổng) cho tháng
Previous (Trước) theo mặc định.
4. Để làm mới dữ liệu, chọn Refresh (Làm mới).
5. Để xuất dữ liệu, chọn Export... (Xuất...)... (Trang 363 Xuất số liệu Assay
Utilization (Sử dụng thí nghiệm)).
Xuất số liệu Assay Utilization (Sử dụng thí nghiệm)
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Worklist (Danh sách công việc) > Lab Metrics
(Số đo phòng thí nghiệm) > Assay Utilization (Sử dụng thí nghiệm).
2. Lọc dữ liệu trên Daily (Hàng ngày) Report Type (Loại báo cáo).
LƯU Ý: Chức năng xuất chỉ khả dụng cho Daily (Hàng ngày) Report Type
(Loại báo cáo).
3. Chọn Export... (Xuất...)....
4. Nếu thích hợp, chọn File Type (Loại tập tin).
5. Trong Location (Vị trí), nhập hoặc duyệt tìm một thư mục hiện có để lưu
tập tin.
6. Chọn Export (Xuất).
7. Khi quá trình xuất hoàn tất, chọn OK.
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Chương này cung cấp thông tin về cách quản lý mẫu.

Giới thiệu về Tính toàn vẹn của mẫu
Hệ thống sử dụng chức năng cảm biến áp suất và mức dung dịch để kiểm
tra các điều kiện sau trước và trong khi hút mẫu:
• Tình trạng tắc
• Bọt
• Lấy mẫu thiếu
• Ống hút va đập
Hệ thống kiểm tra các chỉ số gây ảnh hưởng sau:
• Tiêu máu
• Chứng vàng da
• Tăng lipid máu
LƯU Ý: IM Analyzer yêu cầu có kết nối với CH Analyzer để đo các chỉ số HIL
(Trang 366 Số đo độ hấp thu HIL).
Giới thiệu về chức năng cảm biến mức của ống hút
CH Analyzer và IM Analyzer thực hiện cảm biến mức khi ống hút tiếp cận
dung dịch sắp được hút. Tính năng cảm biến mức được thực hiện với các
ống hút mẫu, ống hút pha loãng và ống hút thuốc thử để bảo đảm ống hút
tiếp xúc với dung dịch. Tính năng này cho phép ống hút giảm thiểu độ sâu
nhúng đầu hút trong dung dịch, vì CH Analyzer chỉ vệ sinh đầu của ống hút.
Tính năng này áp dụng được cho những ống hút sau trên máy phân tích:
• Ống hút pha loãng (chỉ CH Analyzer): Máy phân tích thực hiện cảm biến
mức khi hoạt động hút diễn ra bên ngoài lọ đựng mẫu chính.
• Ống hút mẫu: Việc phát hiện mức giúp xác nhận có dung dịch.
CH Analyzer theo dõi thể tích sẵn có trong cuvet pha loãng, rồi ống hút
mẫu di chuyển tới độ cao đó.
IM Analyzer theo dõi thể tích có sẵn trong lọ đựng mẫu, rồi ống hút mẫu
di chuyển tới độ cao đó.
• Ống hút thuốc thử: Máy phân tích yêu cầu cảm biến mức khi hút từ gói
thuốc thử.
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Giới thiệu về chức năng phát hiện va chạm ống hút
Các ống hút mẫu, ống hút pha loãng và ống hút thuốc thử trên CH Analyzer
và IM Analyzer được áp dụng chức năng phát hiện va chạm:
• Ống hút mẫu
• Ống hút pha loãng (chỉ CH Analyzer)
• Ống hút thuốc thử
Chức năng phát hiện va chạm cho phép ống hút phát hiện khi gặp vật cản
trong quá trình di chuyển xuống dưới. Khi ống hút gặp vật cản, ống hút sẽ
dừng ngay chuyển động để tránh bị hư hỏng. Sau khi gặp va chạm với ống
hút, máy phân tích tự động khôi phục, lên lịch trình lại mọi xét nghiệm bị
gián đoạn và tiếp tục thực hiện các xét nghiệm còn lại.
Giới thiệu về chức năng cảm biến áp suất của ống hút
Tất cả ống hút trên máy phân tích đều có cảm biến áp suất. Máy phân tích
theo dõi và ghi lại áp suất của ống hút trong tất cả các lần hút. Chức năng
cảm biến áp suất theo dõi để biết các vật cản ở ống hút, các lần hút ngắn và
các lần hút bất thường khác.
Số đo độ hấp thu HIL
Hệ thống có thể tiến hành xử lý HIL theo 1 trong 2 cách. CH Analyzer có thể
hút một lượng mẫu xác định vào cuvet trống cùng với nước hệ thống để xử
lý các xét nghiệm HIL hoặc sử dụng xét nghiệm cung cấp kết quả HIL:
Loại xử lý HIL

Mô tả

HIL với nước hệ thống

Báo cáo kết quả trong 66 giây.

HIL với xét nghiệm cung cấp HIL

Báo cáo kết quả khi xét nghiệm hoàn
tất.

Trong trường hợp HIL với xét nghiệm cung cấp HIL, CH Analyzer sử dụng
cuvet với 1 trong các thuốc thử sau, theo thứ tự ưu tiên:
1. ALT
2. ALTPLc
3. AST
4. ASTPLc
5. LDLP
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Hệ thống sử dụng xét nghiệm cung cấp HIL nếu có sẵn 1 trong yêu cầu công
việc với xét nghiệm HIL. Nếu có nhiều hơn 1 xét nghiệm cung cấp HIL trên
yêu cầu công việc thì hệ thống sử dụng xét nghiệm có mức độ ưu tiên cao
nhất. Máy phân tích chuẩn bị cuvet như khi thực hiện trong xét nghiệm bệnh
nhân thông thường.
Máy phân tích tiến hành đo độ hấp thụ trên cuvet ở 2 bước sóng khác nhau
đối với mỗi chất gây ảnh hưởng, sau đó chuyển đổi các giá trị đo này thành
giá trị chỉ số. Các giá trị chỉ số có tác dụng biểu thị bán định lượng các mức
Hemolysis (Tiêu máu) (H), Icterus (Chứng vàng da) (I) và Lipemia (Chứng
máu nhiễm mỡ) (L) trong mẫu (Trang 367 Phạm vi nồng độ gần đúng cho
HIL Alert Indices (Chỉ số báo lỗi HIL)).
Máy phân tích sẽ sử dụng các bước sóng sau cho chất gây ảnh hưởng:
Chất gây ảnh
hưởng

Số đo hấp thụ và bước sóng

H

Phép đo bichromatic dùng mẫu trắng ở 571 nm và
596 nm. Hệ thống chỉnh sửa độ hấp thụ từ Lipemia
(Chứng máu nhiễm mỡ).

I

Phép đo bichromatic dùng mẫu trắng ở 478 nm và
505 nm. Hệ thống chỉnh sửa độ hấp thụ từ Lipemia
(Chứng máu nhiễm mỡ) và Hemolysis (Tiêu máu).

L

Phép đo bichromatic dùng mẫu trắng ở 658 nm và
694 nm

Phạm vi nồng độ gần đúng cho HIL Alert Indices (Chỉ số báo lỗi HIL)
HIL Alert Indices (Chỉ số báo lỗi HIL) tương quan với các phạm vi nồng độ
gần đúng sau cho Hemolysis (Tiêu máu) (H), Icterus (Chứng vàng da) (I) và
Lipemia (Chứng máu nhiễm mỡ) (L):
Index Level
(Cấp độ chỉ số)

H

I

L

0

≤ 10,0

≤ 1,9

≤ 124,0

1

10,1–130,0

2,0–10,0

124,1–250,0

2

130,1 – 250,0

10,1–20,0

250,1–500,0

3

250,1 – 500,0

20,1–30,0

500,1–700,0

4

500,1 – 750,0

30,1 – 40,0

700,1–1000,0

5

750,1 – 1000,0

40,1 – 60,0

1000,1–3000,0
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Index Level
(Cấp độ chỉ số)

H

I

L

6

≥ 1000,1

≥ 60,1

≥ 3000,1

LƯU Ý: Các phòng xét nghiệm không thể sử dụng kết quả của tính năng này
để báo cáo nồng độ hemoglobin, bilirubin hoặc triglyceride hay thay đổi các
kết quả xét nghiệm do nhiễu HIL. Khi báo cáo kết quả cho một mẫu
Hemolyzed (Bị tan máu), Icteric (Chứng vàng da) hoặc Lipemic (Máu nhiễm
mỡ), các phòng xét nghiệm nên tuân theo quy trình báo cáo thích hợp của
mình.

Giới thiệu về cách nạp mẫu và dỡ mẫu
Hệ thống sử dụng tiêu chí sau đây để xác định xem cần chuyển mẫu nào từ
ngăn đựng SH sang Atellica Magline Transport cũng như giá đầu ra sẽ lấy
mẫu về sau khi xử lý xong:
• Trạng thái giá
• Thời gian nạp giá
• Trạng thái ống
• Thời gian nạp ống
• Quy tắc xử lý khi chọn ống để chuyển đến Atellica Magline Transport
• Quy tắc xử lý khi chọn giá đầu ra để chuyển ống từ Atellica Magline
Transport
Giới thiệu về trạng thái giá
Sau khi người vận hành nạp giá vào ngăn đựng mẫu, hệ thống sẽ gán trạng
thái cho giá đó. Trạng thái giá giúp xác định trạng thái ống và thời gian nạp
ống.
Bảng sau đây mô tả từng trạng thái mà hệ thống có thể gán cho giá:
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Trạng thái giá

Lưu ý

Mới: Giá trống trước đây

Hệ thống gán trạng thái Mới cho giá
khi người vận hành lấy giá trống ra
khỏi ngăn đựng mẫu, nạp ống vào
giá và nạp lại giá đó vào ngăn đựng
mẫu.

Mới: Không có ống

Hệ thống gán trạng thái Mới cho
giá khi SH xác định được giá bị trống.
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Trạng thái giá

Lưu ý

Mới: Giá mới

Hệ thống gán trạng thái Mới cho
giá khi SH phát hiện thấy không có
giá kể từ lần cuối người vận hành
đóng ngăn đựng.

Mới: Vị trí mới

Hệ thống gán trạng thái Mới cho
giá khi SH phát hiện thấy đã có giá ở
một vị trí khác trong ngăn đựng kể
từ lần cuối người vận hành đóng
ngăn đựng.

Mới: Tất cả các ống trước đây đều
được lấy ra

Sau khi người vận hành đóng ngăn
đựng mẫu, hệ thống sẽ gán trạng
thái Mới cho giá khi giá đáp ứng các
điều kiện sau đây:
• Giá ở cùng một vị trí trong ngăn
đựng kể từ lần cuối người vận
hành đóng ngăn đựng.
• Giá có cùng ID giá.
• Tất cả các vị trí trong giá đã đầy
trước đây hiện bị trống.

Cũ: Giá thông thường vẫn đang
được sử dụng ở cùng một vị trí

Sau khi người vận hành đóng ngăn
đựng mẫu, hệ thống sẽ gán trạng
thái Cũ cho giá Chỉ đầu vào hoặc Đầu
vào/Đầu ra thông thường khi giá đáp
ứng được các điều kiện sau đây:
• Giá ở cùng một vị trí trong ngăn
đựng kể từ lần cuối người vận
hành đóng ngăn đựng.
• Giá có cùng ID giá.
• Trước đó, giá không bị trống.
• Ít nhất một vị trí trong giá trước
đây có ống giờ vẫn chưa trống.
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Trạng thái giá

Lưu ý

Cũ: Các giá đầu ra có mẫu

Sau khi người vận hành đóng ngăn
đựng mẫu, hệ thống sẽ gán trạng
thái Cũ cho giá Đầu ra khi giá đáp
ứng được các điều kiện sau đây:
• Loại giá là Đầu ra bình thường
hoặc Đầu ra sắp xếp.
• Giá ở cùng một vị trí trong ngăn
đựng kể từ lần cuối người vận
hành đóng ngăn đựng.
• Giá có cùng ID giá.
• Trước đó, giá không bị trống.
• Ít nhất một vị trí trong giá trước
đây có ống giờ vẫn chưa trống.

Đang chờ xác minh: Giá STAT

Sau khi người vận hành đóng ngăn
đựng mẫu, hệ thống sẽ gán trạng
thái Đang chờ xác minh cho giá STAT
khi giá đáp ứng các điều kiện sau
đây:
• Giá ở cùng một vị trí trong ngăn
đựng kể từ lần cuối người vận
hành đóng ngăn đựng.
• Giá có cùng ID giá.
• Trước đó, giá không bị trống.
• Ít nhất một vị trí trong giá trước
đây có ống xác định giờ vẫn chưa
trống.

Giới thiệu về thời gian nạp giá
Hệ thống xác định thời gian nạp giá dựa trên trạng thái của giá. Hệ thống
sử dụng thời gian nạp giá để chọn giá cần xử lý và xác định thời gian nạp ống.
Bảng sau đây mô tả từng trường hợp thời gian nạp giá:
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Trạng thái giá

Lưu ý

Mới

Hệ thống đặt thời gian nạp giá có
trạng thái Mới thành thời gian người
vận hành đóng ngăn đựng mẫu.

Cũ

Hệ thống không thay đổi thời gian
nạp giá có trạng thái Cũ. Giá có trạng
thái Cũ có mức độ ưu tiên xử lý cao
nhất.

Đang chờ xác minh

Hệ thống không thay đổi thời gian
nạp giá có trạng thái Đang chờ xác
minh.

Giới thiệu về trạng thái ống
Sau khi người vận hành nạp giá vào ngăn đựng mẫu, hệ thống sẽ gán trạng
thái cho ống. Trạng thái ống giúp xác định thời gian nạp ống.
Bảng sau đây mô tả từng trạng thái mà hệ thống có thể gán cho ống:
Trạng thái ống

Lưu ý

Ống mới: Giá mới

Khi đặt trạng thái của giá thành Mới,
hệ thống sẽ gán trạng thái Mới cho
mỗi ống trong giá.

Ống mới: Người vận hành lắp ống
mới vào giá

Hệ thống gán trạng thái Mới cho ống
trong một giá khi người vận hành
đóng ngăn đựng mẫu và SH phát
hiện thấy ống ở vị trí bị trống trước
đó.

Ống mới: Ống có các đặc điểm
khác nhau

Hệ thống gán trạng thái Mới cho ống
trong một giá khi người vận hành
đóng ngăn đựng mẫu và SH xác định
rằng các đặc điểm về cốc hoặc nắp
của một ống ở vị trí sử dụng trước
đây đã thay đổi.
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Trạng thái ống

Lưu ý

Ống cũ: Giá cũ

Khi đặt trạng thái của giá thành Cũ,
hệ thống sẽ gán trạng thái Cũ cho
mỗi ống ở vị trí của giá đang sử
dụng.
LƯU Ý: Nếu SH xác định rằng các đặc
điểm về cốc hoặc nắp của một ống
ở vị trí sử dụng trước đây đã thay đổi,
thì hệ thống sẽ gán trạng thái Mới
cho ống đó.

Ống cũ: Giá đang chờ xác minh

Khi đặt trạng thái của giá thành
Đang chờ xác minh, hệ thống sẽ gán
trạng thái Cũ cho mỗi ống ở vị trí của
giá đang sử dụng.
LƯU Ý: Nếu SH xác định rằng các đặc
điểm về cốc hoặc nắp của một ống
ở vị trí sử dụng trước đây đã thay đổi,
thì hệ thống sẽ gán trạng thái Mới
cho ống đó.

Giới thiệu về thời gian nạp ống
Hệ thống xác định thời gian nạp ống dựa trên trạng thái của ống. Hệ thống
sử dụng thời gian nạp ống để chọn ống cần chuyển sang Atellica Magline
Transport.
Bảng sau đây mô tả từng trường hợp thời gian nạp ống:
Trạng thái ống

Lưu ý

Mới

Hệ thống đặt thời gian nạp ống có
trạng thái Mới thành thời gian người
vận hành đóng ngăn đựng mẫu.

Cũ

Hệ thống không thay đổi thời gian
nạp ống có trạng thái Cũ. Ống có
trạng thái Cũ có mức độ ưu tiên xử
lý cao nhất.

Giới thiệu về ID mẫu
Hệ thống gán ID mẫu cho một ống sau khi hệ thống đặt trạng thái ống.
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Bảng sau đây mô tả từng trường hợp ID mẫu:
Trạng thái ống

Lưu ý

Mới

Hệ thống đặt ID mẫu cho từng ống
có trạng thái Mới thành Không xác
định.
Hệ thống xác định lại các ống có ID
mẫu không xác định.

Cũ

Hệ thống không thay đổi ID mẫu cho
ống có trạng thái Cũ. Ống có trạng
thái Cũ có mức độ ưu tiên xử lý cao
nhất.

Giới thiệu về quy tắc chọn ống để xử lý
Bảng sau đây mô tả các quy tắc mà hệ thống sử dụng để chọn ống nhằm
chuyển từ giá trong ngăn đựng mẫu sang Atellica Magline Transport để xử lý:
Quy tắc

Lưu ý

Hoàn thành phân tích hình ảnh
trước khi bắt đầu xử lý ống

Việc phân tích hình ảnh của một ống
phải hoàn thành trước khi hệ thống
chọn ống để xử lý. Hệ thống cần có
thông tin và vị trí của ống trong giá
trước khi bắt đầu xử lý ống.

Chọn mẫu STAT để xử lý

Hệ thống sử dụng phân cấp sau đây
khi chọn ống STAT để xử lý:
1. Hệ thống chọn ống STAT cũ nhất
có ID mẫu không xác định trên
tất cả các ngăn đựng mẫu.
2. Hệ thống chọn ống STAT cũ nhất
có ID mẫu xác định và trạng thái
Cũ từ giá STAT có trạng thái
Đang chờ xác minh.
Ống STAT có mức độ ưu tiên cao hơn
ống thông thường. Hệ thống xử lý
ống STAT cũ nhất trước tiên.
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Quy tắc

Lưu ý

Chọn mẫu STAT trong số các mẫu
STAT bằng nhau

Khi tất cả các mẫu STAT có cùng thời
gian nạp, hệ thống sẽ chọn mẫu
STAT bắt đầu từ giá ngoài cùng bên
trái ở phía sau rồi làm việc từ trái
sang phải, từ sau ra trước.

Chọn ống thông thường cũ nhất

Khi không có ống STAT để xử lý, hệ
thống chọn ống thông thường cũ
nhất có ID mẫu không xác định trên
tất cả các ngăn đựng.

Chọn ống thông thường trong số
các ống thông thường bằng nhau

Khi tất cả các mẫu thường quy có
cùng thời gian nạp, hệ thống sẽ
chọn mẫu thường quy bắt đầu từ giá
ngoài cùng bên trái ở phía sau rồi
làm việc từ trái sang phải, từ sau ra
trước.

Phương thức nạp do trình lập lịch
khởi tạo

Hệ thống ưu tiên các yêu cầu nạp
mẫu do Trình lập lịch khởi tạo hơn là
nạp mẫu mới, giả định mức độ ưu
tiên mẫu như nhau.

Giới thiệu về quy tắc chọn giá đầu ra
Bảng sau đây mô tả các quy tắc mà hệ thống sử dụng để chọn giá đầu ra
nhằm chuyển ống từ Atellica Magline Transport sau khi xử lý:
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Quy tắc

Lưu ý

Trả mẫu STAT

Hệ thống trả các mẫu STAT về giá
STAT trừ khi giá định tuyến mẫu dựa
trên tiêu chí sắp xếp mẫu.

Trả mẫu thường quy

Hệ thống trả các mẫu thường quy về
giá thông thường trừ khi giá định
tuyến mẫu dựa trên tiêu chí sắp xếp
mẫu.
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Quy tắc

Lưu ý

Chọn giá đầu ra

Hệ thống chọn giá đầu ra dựa trên
tiêu chí sau đây:
• Giá này khớp với loại yêu cầu của
khu vực dỡ.
• Giá có các vị trí trống.
• Giá này khớp với tiêu chí sắp xếp.
• Giá này là giá cũ nhất.
• Ngăn đựng mẫu được đóng.
Hệ thống cố gắng đổ đầy giá đầu ra
trước khi dỡ mẫu sang một giá đầu
ra khác. Hệ thống cũng cố gắng đổ
đầy giá cũ nhất trước tiên.

Chọn giá đầu ra trong số các giá đầu Khi tất cả các giá đầu ra có cùng thời
ra bằng nhau
gian nạp, hệ thống sẽ chọn giá đầu
ra bắt đầu từ giá ngoài cùng bên trái
ở phía sau rồi làm việc từ trái sang
phải, từ sau ra trước.

Giới thiệu về thẻ Sample Handler (Bộ thao tác mẫu)
Thẻ Sample Handler (Bộ thao tác mẫu) cung cấp thông tin tổng quan về
trạng thái của SH, ngăn đựng mẫu và tất cả các giá cũng như lọ đựng mẫu
có trong ngăn đựng mẫu.
Hệ thống hiển thị một ký hiệu có màu cho mỗi vị trí lọ đựng mẫu ở từng giá
trong ngăn đựng mẫu cùng một đoạn văn bản mô tả bên cạnh mỗi ký tự.
LƯU Ý: Hình dạng và màu sắc của biểu tượng biểu thị trạng thái của vị trí lọ
đựng mẫu:
• Biểu tượng hình tròn xác định lọ đựng mẫu bệnh nhân.
• Biểu tượng hình vương xác định chất hiệu chuẩn hoặc lọ đựng kiểm chuẩn.
Biểu tượng vị trí lọ đựng mẫu

Mô tả ký hiệu
Trạng thái vị trí chưa xác định.
Vị trí là trống.
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Biểu tượng vị trí lọ đựng mẫu

Mô tả ký hiệu
Lọ đựng không xác định.
DVS đã quét vị trí và có một lọ nhưng
TCS vẫn chưa quét mã vạch.
Hệ thống không thể xác định lọ do
lỗi đọc mã vạch.
Người vận hành phải tháo lọ ra khỏi
hệ thống để làm sạch, định lại vị trí
hoặc thay nhãn mã vạch. Sau đó,
người vận hành có thể đặt lại lọ vào
hệ thống.
Hệ thống đã phát hiện có một lọ có
trùng ID mẫu với một lọ khác hiện
đang có trên hệ thống.
Người vận hành phải tháo lọ bị trùng
ra khỏi hệ thống. Người vận hành có
thể đặt lại lọ đựng vào hệ thống sau
khi xử lý ID trùng lặp.
Hệ thống không có Decapper trong
khi phát hiện thấy một lọ đựng có
nắp.
Người vận hành phải tháo lọ ra khỏi
hệ thống và tháo nắp, sau đó đặt lọ
vào lại hệ thống.
Hệ thống đã phát hiện thấy lỗi trong
khi tháo nắp một lọ đựng được hỗ
trợ. Người vận hành phải tháo lọ này
ra khỏi hệ thống. Người vận hành có
thể tháo nắp ra khỏi lọ đựng, sau đó
đặt lọ vào lại hệ thống, hoặc đặt lọ
đựng có nắp vào lại hệ thống sau khi
đã xử lý xong lỗi tháo nắp.
Hệ thống phát hiện thấy một lọ
đựng mà hệ thống không hỗ trợ.
Người vận hành phải tháo lọ ra khỏi
hệ thống, chuyển dung dịch bên
trong sang một lọ mà hệ thống hỗ
trợ, và đưa lọ mới trở lại hệ thống.
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Biểu tượng vị trí lọ đựng mẫu

Mô tả ký hiệu
Hệ thống đã phát hiện có lỗi trong
khi chuyển lọ từ điểm này sang điểm
khác.
Người vận hành phải tháo lọ ra khỏi
hệ thống và kiểm tra vị trí giá để xác
định xem có vấn đề gì với vị trí giá
hay với lọ hay không.
Hệ thống đã xác định có lọ và đang
chờ phân loại lọ.

Trạng thái mẫu là "Waiting" (Đang
chờ) hoặc "Started" (Đã bắt đầu).
Trạng thái mẫu là "Aspirated" (Đã
hút).
Trạng thái mẫu là "Complete" (Hoàn
tất).
Đã xảy ra lỗi mẫu. Các lỗi bao gồm:
• Không đủ mẫu
• Lỗi cục đông
• Lỗi toàn vẹn
• Thời gian chờ máu toàn phần
Người vận hành phải tháo lọ mẫu ra
khỏi hệ thống và xử lý lỗi. Người vận
hành có thể đặt lại lọ đựng vào hệ
thống sau khi xử lý lỗi.
Lọ đựng mẫu không có yêu cầu.
Người vận hành phải kiểm tra yêu
cầu. Nếu không tồn tại yêu cầu,
người vận hành có thể nhập một yêu
cầu thủ công hoặc tháo lọ đựng khỏi
hệ thống.
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Biểu tượng vị trí lọ đựng mẫu

Mô tả ký hiệu
Hệ thống đã phát hiện có một lọ
mẫu có cờ lỗi HIL.
Người vận hành phải xem chi tiết
mẫu để xác định loại lỗi (H, I hoặc L).
Sau khi xác định loại lỗi, người vận
hành phải tham khảo IFU cho từng
xét nghiệm để tìm ra lỗi và thực hiện
hành động phù hợp.
Hệ thống không thể tiến hành 1 hay
nhiều xét nghiệm trên mẫu do có
vấn đề với một xét nghiệm.
Người vận hành phải xem lại cảnh
báo và xử lý vấn đề với xét nghiệm.
Người vận hành đã cấu hình lọ chất
hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn để
lưu trữ trong khu vực lưu trữ chất
hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn, nhưng
khu vực lưu trữ đã đầy.
Hệ thống trả lọ về giá kết quả trong
ngăn đựng mẫu. Người vận hành
phải tháo lọ ra khỏi hệ thống và lưu
trữ lọ phù hợp hoặc tạo chỗ trong
khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn.
Người vận hành không cấu hình lọ
đựng hiệu chuẩn hoặc kiểm chuẩn
để lưu trong khu vực lưu trữ chất
hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn và
trạng thái mẫu là "Waiting" (Đang
chờ) hoặc "Started" (Đã bắt đầu),
nhưng hút không hoàn tất.
Trạng thái mẫu là "Aspirated" (Đã
hút) và người vận hành không cấu
hình lọ đựng để lưu trong khu vực
lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm
chuẩn.
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Biểu tượng vị trí lọ đựng mẫu

Mô tả ký hiệu
Hệ thống đã xác định lọ này là lọ chất
hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn có
thể sử dụng.
Nếu người vận hành không cấu hình
lọ đựng hiệu chuẩn hoặc kiểm
chuẩn để lưu trong khu vực lưu trữ
chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn,
mẫu sẽ hoàn tất. Tất cả yêu cầu cho
chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu
chuẩn có kết quả.
Xảy ra lỗi liên quan đến quá trình
hút.
Người vận hành phải tháo lọ ra khỏi
hệ thống và xử lý lỗi. Người vận
hành có thể đặt lại lọ đựng vào hệ
thống sau khi xử lý lỗi.
Chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu
chuẩn không được sử dụng vì các
điều kiện sau:
• Người vận hành đã đánh dấu là
không thể sử dụng
• Lô đã hết hạn
• Thời gian ổn định đã hết
• Hết thời gian không làm lạnh
• Không đủ vật liệu
Người vận hành phải tháo lọ ra khỏi
hệ thống và tiêu hủy vật liệu.
Hệ thống đã phát hiện vật liệu trong
lọ chất hiệu chuẩn hoặc chất kiểm
chuẩn đã hết hạn một phần.
Người vận hành phải xác định phần
vật liệu nào vẫn còn sử dụng được.
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Biểu tượng vị trí lọ đựng mẫu

Mô tả ký hiệu
Người vận hành đã nạp một lọ chất
hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn và
hệ thống không có yêu cầu vật liệu
nào.
Người vận hành phải kiểm tra yêu
cầu. Nếu không tồn tại yêu cầu,
người vận hành có thể nhập một yêu
cầu thủ công hoặc tháo lọ đựng khỏi
hệ thống.

Thẻ Sample Handler (Bộ thao tác mẫu) có 2 thẻ phụ:
• Racks (Giá đỡ)
• Sample Details (Chi tiết về mẫu)
Giới thiệu về Thẻ phụ Racks (Giá đỡ)
Thẻ phụ Racks (Giá đỡ) hiển thị các biểu tượng để cho biết trạng thái của
ngăn đựng mẫu, vị trí giá và từng vị trí lọ đựng mẫu trong mỗi giá trong ngăn
đựng mẫu.
Hệ thống hiển thị 1 trong số các ký hiệu sau dưới mỗi vị trí ngăn đựng trong
thẻ phụ Racks (Giá đỡ):
Ký hiệu ngăn đựng

Mô tả ký hiệu
Ngăn đựng mẫu được mở. Người
vận hành phải đóng ngăn đựng để
tiếp tục xử lý mẫu từ ngăn đựng.
Ngăn đựng mẫu được đóng. Người
vận hành phải mở ngăn đựng hết cỡ
để đảm bảo DVS thực hiện đầy đủ
quá trình quét ngăn đựng, sau đó
đóng ngăn đựng lại.
Hệ thống đang khởi tạo DVS ngăn
đựng. Hệ thống chờ cho đến khi quá
trình khởi tạo hoàn tất trước khi tiếp
cận với mẫu trong ngăn đựng.
Hệ thống phát hiện thấy một lỗi
phần cứng ngăn đựng.
Hệ thống phát hiện thấy một lỗi DVS
ngăn đựng.
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Ký hiệu ngăn đựng

Mô tả ký hiệu

Không có biểu tượng hiển thị

Quá trình quét DVS bên trong ngăn
đựng hoàn tất và hệ thống tiếp tục
xử lý mẫu từ ngăn đựng.

Hệ thống hiển thị 1 trong số các biểu tượng sau dưới mỗi khu vực giá trong
thẻ con Racks (Giá đỡ):
Biểu tượng khu vực giá

Mô tả ký hiệu
Input Only (Chỉ đầu vào)
Hệ thống sẽ chỉ sử dụng một giá
trong khu vực để làm đầu vào xử lý
mẫu. Hệ thống sẽ lấy mẫu từ một giá
trong khu vực đầu vào để xử lý.
Output Normal (Đầu ra bình
thường)
Hệ thống sử dụng một giá trong khu
vực để làm đầu ra xử lý mẫu. Hệ
thống sẽ trả mẫu về giá trong khu
vực đầu ra và đặt các mẫu vào vị trí
trống đầu tiên.
Output Sort (Phân loại đầu ra)
Hệ thống sử dụng một giá trong khu
vực để làm đầu ra xử lý mẫu. Hệ
thống sẽ trả mẫu về giá trong khu
vực đầu ra theo nhóm phân loại mà
người vận hành chỉ định cho khu vực
(Trang 846 Giới thiệu về Test Sort
Groups (Nhóm phân loại xét
nghiệm)). Mỗi giá sẽ hiển thị danh
sách các nhóm phân loại đã chỉ định.

Không có biểu tượng hiển thị

Combined (Đã kết hợp)
Hệ thống sẽ sử dụng một giá trong
khu vực để làm đầu vào và đầu ra xử
lý mẫu. Hệ thống sẽ lấy mẫu từ giá
trong khu vực, xử lý rồi trả mẫu về
cùng một giá hoặc giá khác.
LƯU Ý: Không phải lúc nào hệ thống
cũng trả mẫu về cùng một giá hoặc
vị trí mẫu ban đầu.
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Khi người vận hành xác định nhóm phân loại, hệ thống hiển thị một dòng
giữa mỗi kiểu nhóm phân loại ở từng vị trí giá mà người vận hành xác định
là Output Sort (Phân loại đầu ra). Khi người vận hành chọn một giá Output
Sort (Phân loại đầu ra), hệ thống hiển thị thông tin về nhóm phân loại trong
khu vực bên trái của thẻ phụ Racks (Giá đỡ).
Hệ thống hiển thị một biểu tượng có màu cho mỗi vị trí lọ đựng mẫu ở từng
giá trong ngăn đựng mẫu. Hình dạng và màu sắc của biểu tượng biểu thị
trạng thái của vị trí lọ đựng mẫu (Trang 375 Giới thiệu về thẻ Sample Handler
(Bộ thao tác mẫu)).
Giới thiệu về Thẻ phụ Sample Details (Chi tiết về mẫu)
Thẻ phụ Sample Details (Chi tiết về mẫu) cho phép truy cập vào thông tin
chi tiết về mẫu của tất cả các mẫu có trong ngăn đựng mẫu.
Thẻ phụ Sample Details (Chi tiết về mẫu) hiển thị thông tin mẫu sau:
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Chi tiết mẫu

Lưu ý

Priority (Ưu tiên)

Mức độ ưu tiên mẫu, chẳng hạn như
Routine (Định kỳ/thường quy) hoặc
STAT.

Status (Tình trạng)

Trạng thái mẫu nếu không có lỗi nào
liên quan đến mẫu. Trạng thái bao
gồm: Pending (Chờ xử lý), Started
(Đã bắt đầu), Aspirated (Đã hút) và
Complete (Hoàn thành). Nếu lỗi liên
quan đến mẫu, trạng thái sẽ mô tả
loại lỗi.

Sample Type (Loại mẫu)

Loại mẫu. Các loại bao gồm: Patient
(Bệnh nhân), QC và Cal (Hc).

Location (Vị trí)

Vị trí của mẫu trong giá với mã vạch
giá được hiển thị.

Sample Attributes (Thuộc tính của
mẫu)

Các thuộc tính đặc biệt của lọ đựng
mẫu. Các thuộc tính bao gồm: Tube
Top Cup (Cốc trên ống), Capillary
(Mao dẫn), Capped (Có nắp), False
Bottom (Đáy giả) hoặc None (Không
có) (không có thuộc tính đặc biệt
nào).
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Chi tiết mẫu

Lưu ý

Reason Not Stored (Lý do không
được lưu trữ)

Lý do hệ thống không bảo quản chất
hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn
trong khu vực bảo quản chất hiệu
chuẩn-chất kiểm chuẩn, ví dụ như
Refrigeration Not Required (Không
yêu cầu làm lạnh).

Error List (Danh sách lỗi)

Lỗi liên quan đến mẫu. Nếu không
có lỗi nào liên quan, hệ thống sẽ
hiển thị None (Không có).

Xem trạng thái mẫu SH
◆

Trên thanh Lệnh, chọn Samples (Mẫu) > Sample Handler (Bộ thao tác
mẫu).

Xem thông tin chi tiết về giá trên SH
1. Trên thanh Lệnh, chọn Samples (Mẫu) > Sample Handler (Bộ thao tác
mẫu).
2. Chọn Racks (Giá đỡ).
3. Chọn một giá.
Xem thông tin chi tiết mẫu
1. Trên thanh Lệnh, chọn Samples (Mẫu) > Sample Handler (Bộ thao tác
mẫu).
2. Chọn Racks (Giá đỡ).
3. Chọn giá đựng mẫu.
4. Chọn mẫu.
5. Chọn Sample Details (Chi tiết về mẫu).
6. Để xem xét nghiệm cho mẫu đã chọn, hãy chọn Details (Chi tiết).

Giới thiệu về Sample List (Danh sách mẫu)
Sample List (Danh sách mẫu) cho phép truy cập vào thông tin chi tiết về
trạng thái mẫu hiện tại của tất cả các mẫu trên hệ thống.
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Filters (Bộ lọc) cho phép người vận hành sắp xếp danh sách mẫu theo Load
Type (Loại tải), Sample Type (Loại mẫu), Sample Priority (Ưu tiên mẫu),
Sample Issues (Vấn đề về mẫu) và Sample Progress (Tiến trình mẫu) hoặc
tìm kiếm mẫu cụ thể.
Details (Chi tiết) của mẫu thể hiện thông tin mẫu sau:
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Chi tiết mẫu

Lưu ý

Lot/Patient ID (ID lô/bệnh nhân)

Số lô hoặc ID bệnh nhân được liên
kết với mẫu.

Priority (Ưu tiên)

Mức độ ưu tiên mẫu, chẳng hạn như
Routine (Định kỳ/thường quy) hoặc
STAT.

Status (Tình trạng)

Trạng thái mẫu nếu không có lỗi nào
liên quan đến mẫu. Trạng thái bao
gồm: Pending (Chờ xử lý), Started
(Đã bắt đầu), Aspirated (Đã hút) và
Complete (Hoàn thành). Nếu lỗi liên
quan đến mẫu, trạng thái sẽ mô tả
loại lỗi.

Cap Status (Tình trạng nắp)

Trạng thái của nắp lọ đựng mẫu.
Trạng thái bao gồm: Unknown
(Chưa xác định), No Cap (Không có
nắp), Capped (Đóng nắp), Decap
Pending (Đang chờ mở nắp),
Decapped (Mở nắp) và Decap Error
(Lỗi mở nắp).

Sample Type (Loại mẫu)

Loại mẫu. Các loại bao gồm: Patient
(Bệnh nhân), QC và Cal (Hc).

Sample Container Type (Loại hộp
đựng mẫu)

Loại lọ đựng mẫu.

Location (Vị trí)

Vị trí mẫu hiện tại. Các vị trí bao
gồm: vị trí của mẫu trong giá có hiển
thị mã vạch và vị trí giá, trong khu
vực bảo quản chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn hoặc trên
Atellica Magline Transport.

Scanned Time (Thời gian quét)

Thời gian mà hệ thống đọc mã vạch
của mẫu tại TCS.
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Chi tiết mẫu

Lưu ý

Sample Attributes (Thuộc tính của
mẫu)

Các thuộc tính đặc biệt của lọ đựng
mẫu. Các thuộc tính bao gồm: Tube
Top Cup (Cốc trên ống), Capillary
(Mao dẫn), Capped (Có nắp), False
Bottom (Đáy giả) hoặc None (Không
có) (không có thuộc tính đặc biệt
nào).

Reason Not Stored (Lý do không
được lưu trữ)

Lý do hệ thống không bảo quản chất
hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn
trong khu vực bảo quản chất hiệu
chuẩn-chất kiểm chuẩn.

Problems Associated (Vấn đề liên
quan)

Nguyên nhân liên quan đến tất cả lỗi
mẫu. Nếu không có lỗi nào liên
quan, hệ thống sẽ hiển thị None
(Không có).

Xem SH Sample List (Danh sách mẫu)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Samples (Mẫu) > Sample List (Danh sách mẫu).
2. Để thu gọn danh sách mẫu hoặc tìm kiếm một mẫu cụ thể, sử dụng các
tùy chọn trong Filters (Bộ lọc).
3. Để xóa tiêu chí lọc, hãy chọn

.

4. Để sắp xếp Sample List (Danh sách mẫu), chọn một tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn lại tiêu đề cột đó để đảo thứ tự sắp xếp.
5. Chọn mẫu thích hợp.
Thu hồi mẫu bệnh phẩm
Thực hiện tác vụ này để trả mẫu bệnh phẩm về ngăn đựng của SH. Để thu
hồi chất hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn, hãy tham khảo.
THẬN TRỌNG
Luôn cẩn trọng khi mở hoặc đóng ngăn đựng mẫu. Mở hoặc
đóng ngăn đựng mẫu quá nhanh hoặc mạnh có thể làm hỏng
cơ cấu tự đóng của ngăn đựng hoặc khiến mẫu bị bắn ra. Mở
hoặc đóng ngăn đựng mẫu chậm. Liên hệ với nhà cung cấp hỗ
trợ kỹ thuật tại địa phương nếu cơ cấu tự đóng bị hỏng.
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1. Bảo đảm có 1 hoặc nhiều giá thông thường có vị trí trống ở khu vực đầu
ra hoặc khu vực sắp xếp thích hợp trong ngăn đựng mẫu (Trang 388 Nạp
giá vào ngăn đựng mẫu).
2. Trên thanh Lệnh, chọn Samples (Mẫu) > Sample List (Danh sách mẫu).
3. Để thu gọn danh sách mẫu hoặc tìm kiếm một mẫu cụ thể, sử dụng các
tùy chọn trong Filters (Bộ lọc).
4. Để xóa tiêu chí lọc, hãy chọn

.

5. Chọn mẫu.
LƯU Ý: Người vận hành có thể thu hồi mẫu khi mẫu ở trong
Atellica Magline Transport hoặc sau khi hệ thống chuyển mẫu vào ngăn
đựng mẫu. Nếu thích hợp, hệ thống dỡ hoặc định vị lại mẫu đã thu hồi
đến vị trí trong giá kết quả ở ngoài cùng bên phải, phía trên cùng.
6. Chọn Recall (Thu hồi).
7. Đợi hệ thống hiển thị thông báo cho biết vị trí (SH, ngăn đựng, giá và vị
trí giá) của mẫu đã mở lại.
LƯU Ý: Thời gian để hệ thống trả mẫu về SH phụ thuộc vào tình trạng
sẵn dùng của SH và hoạt động trên Atellica Magline Transport.
8. Chọn OK.

Nạp mẫu vào giá SH
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
THẬN TRỌNG
Không đổ đầy lọ đựng mẫu vượt mức tối đa được khuyến cáo của 1
lọ đựng có đường kính bên dưới đầu lọ đựng (ví dụ: chiều cao dung
dịch tối đa cho lọ đựng có đường kính 16 mm là 16 mm tính từ đầu
lọ đựng). Đổ quá đầy bình đựng mẫu có thể khiến mẫu bắn ra khi
bình đựng di chuyển trong SH hoặc trên Atellica Magline®
Transport. Không đổ đầy bình đựng mẫu vượt mức tối đa được
khuyến nghị.
LƯU Ý: Nếu hệ thống không có Decapper, hãy tháo nắp khỏi lọ đựng mẫu
trước khi đặt các lọ này vào giá.
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1. Đặt 1 hoặc nhiều lọ đựng mẫu vào loại giá thích hợp.
– Để xử lý ngay, đặt mẫu STAT vào giá STAT.
– Đặt các mẫu thường quy vào giá thông thường.
– Đặt các ống có đáy giả vào giá đựng Ống có đáy giả đặc biệt.
THẬN TRỌNG
Không nạp lọ đựng mẫu có đáy giả vào bất kỳ giá nào không
phải là giá đặc biệt được chỉ định cụ thể để dùng cho lọ đựng
mẫu có đáy giả. Đặt các lọ đựng mẫu vào một giá khác không
phải giá đặc biệt có thể làm hỏng hệ thống nếu ống hút tác
động tới đáy lọ đựng mẫu.
2. Đảm bảo tất cả lọ đựng mẫu được đặt toàn bộ vào đáy giá.
THẬN TRỌNG
Luôn cẩn trọng khi mở hoặc đóng ngăn đựng mẫu. Mở hoặc
đóng ngăn đựng mẫu quá nhanh hoặc mạnh có thể làm hỏng
cơ cấu tự đóng của ngăn đựng hoặc khiến mẫu bị bắn ra. Mở
hoặc đóng ngăn đựng mẫu chậm. Liên hệ với nhà cung cấp hỗ
trợ kỹ thuật tại địa phương nếu cơ cấu tự đóng bị hỏng.
3. Nạp giá thích hợp vào ngăn đựng mẫu (Trang 388 Nạp giá vào ngăn
đựng mẫu):
a.

Nạp giá có mẫu bệnh phẩm vào vị trí thích hợp của ngăn đựng mẫu.

b. Nạp 1 hoặc nhiều giá trống thông thường vào khu vực đầu ra hoặc
khu vực sắp xếp thích hợp trong ngăn đựng mẫu.
Mở ngăn đựng mẫu
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không với tay vào trong SH khi ngăn đựng mẫu đang mở. Robot SH
di chuyển nhanh và mạnh và có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho
cơ thể.
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THẬN TRỌNG
Luôn cẩn trọng khi mở hoặc đóng ngăn đựng mẫu. Mở hoặc đóng
ngăn đựng mẫu quá nhanh hoặc mạnh có thể làm hỏng cơ cấu tự
đóng của ngăn đựng hoặc khiến mẫu bị bắn ra. Mở hoặc đóng ngăn
đựng mẫu chậm. Liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa
phương nếu cơ cấu tự đóng bị hỏng.
1. Để mở ngăn đựng mẫu không khóa (đèn LED phía trên ngăn đựng không
sáng), nắm chặt tay cầm của ngăn đựng và kéo ngăn đựng mở hẳn ra.

2. Để mở ngăn đựng mẫu đã khóa (đèn LED phía trên ngăn đựng sáng):
a.

Nhấn nút phía trên ngăn đựng mẫu.

b. Đợi đèn LED phía trên ngăn đựng dừng nhấp nháy và tắt hẳn.
c.

Nắm chặt tay cầm của ngăn đựng và kéo ngăn đựng mở hẳn ra.

Nạp giá vào ngăn đựng mẫu
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
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CẢNH BÁO
Không với tay vào trong SH khi ngăn đựng mẫu đang mở. Robot SH
di chuyển nhanh và mạnh và có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho
cơ thể.
THẬN TRỌNG
Luôn cẩn trọng khi mở hoặc đóng ngăn đựng mẫu. Mở hoặc đóng
ngăn đựng mẫu quá nhanh hoặc mạnh có thể làm hỏng cơ cấu tự
đóng của ngăn đựng hoặc khiến mẫu bị bắn ra. Mở hoặc đóng ngăn
đựng mẫu chậm. Liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa
phương nếu cơ cấu tự đóng bị hỏng.
Khi lưu trữ mẫu, cấu hình ít nhất 1 khu vực Archive (Lưu trữ) trước khi nạp
giá vào ngăn đựng mẫu. Việc cấu hình Holding Area (Vùng Giữ) không bắt
buộc, nhưng được khuyến nghị (Trang 841 Giới thiệu về bảng cấu hình
Sample Processing (Xử lý mẫu)).
1. Mở ngăn đựng mẫu (Trang 387 Mở ngăn đựng mẫu).
LƯU Ý: Đảm bảo ngăn đựng mẫu mở hẳn ra. Nếu ngăn đựng không mở
hẳn ra, DVS không thể quét giá đúng cách khi ngăn đựng được đóng lại.

LƯU Ý: Nếu bạn nạp một giá lưu trữ chuyên dụng hoặc giá thông thường
vào khu vực Archive (Lưu trữ), hãy bảo đảm giá rỗng.
2. Quan sát mũi tên trên giá. Mũi tên phải trỏ về phía SH.
3. Đặt giá sao cho giá khớp vào thanh dẫn hướng ở vị trí thích hợp trong
ngăn đựng.
LƯU Ý: Đảm bảo giá được đặt hoàn toàn vào ngăn đựng. Nếu giá không
được đặt hoàn toàn vào ngăn đựng, ngăn đựng có thể không đóng được.
Đừng cố ấn ngăn đựng để đóng.
4. Đóng ngăn đựng mẫu.
Nếu giá đặc biệt được nạp, hệ thống sẽ hiển thị lời nhắc để bạn xác nhận
rằng giá rỗng.
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5. Chọn Yes (Có).
Dỡ giá khỏi ngăn đựng mẫu
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không với tay vào trong SH khi ngăn đựng mẫu đang mở. Robot SH
di chuyển nhanh và mạnh và có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho
cơ thể.
THẬN TRỌNG
Luôn cẩn trọng khi mở hoặc đóng ngăn đựng mẫu. Mở hoặc đóng
ngăn đựng mẫu quá nhanh hoặc mạnh có thể làm hỏng cơ cấu tự
đóng của ngăn đựng hoặc khiến mẫu bị bắn ra. Mở hoặc đóng ngăn
đựng mẫu chậm. Liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa
phương nếu cơ cấu tự đóng bị hỏng.
1. Mở ngăn đựng mẫu (Trang 387 Mở ngăn đựng mẫu).
2. Nhấc giá khỏi ngăn đựng mẫu.
3. Đóng ngăn đựng mẫu.
4. Nếu trên giá có mẫu cần bảo quản:
a.

Hãy bọc các mẫu trong giá nếu cần thiết.

b. Cất trữ giá và mẫu ở vị trí bảo quản phù hợp.

Nạp giá đựng mẫu trên DL
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
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THẬN TRỌNG
Không đổ đầy bình đựng mẫu qua mức tối đa được khuyến nghị. Đổ
quá đầy bình đựng mẫu có thể khiến mẫu bắn ra khi bình đựng di
chuyển trong hàng đợi vào và hàng đợi ra trên DL. Đổ vào các ống
không quá đường kính 1 lọ đựng bên dưới phần đầu lọ đựng đó
hoặc các lọ đựng mẫu theo mức đổ đầy tối đa do nhà sản xuất
khuyến nghị.
1. Đặt ống đựng mẫu vào vị trí và giá đựng mẫu thích hợp.
2. Nạp giá đựng mẫu vào hàng đợi nhập.
LƯU Ý: Đặt các mẫu STAT vào giá ở phía trước của hàng đợi nhập.

Yêu cầu về thể tích mẫu
Các yêu cầu về thể tích mẫu trong hệ thống phụ thuộc vào yêu cầu xét
nghiệm, thể tích không sử dụng được cụ thể theo máy phân tích và loại ống
đựng.
Giới thiệu về yêu cầu đối với thể tích mẫu CH
Đối với các xét nghiệm CH, thể tích mẫu tối thiểu cần có để thu được kết quả
có thể báo cáo phụ thuộc vào các hệ số sau:
• Thể tích mẫu nguyên cho xét nghiệm trên CH.
• Thể tích mẫu không thể sử dụng cho ống đựng mẫu.
• Thể tích tối thiểu phải có nhằm bảo đảm chiều cao mẫu để ống hút pha
loãng có thể hút mẫu từ ống đựng. Chiều cao và thể tích này thay đổi theo
loại ống đựng.
Giới thiệu về cách xác định thể tích mẫu tối thiểu cho xét nghiệm trên CH
Thể tích mẫu nguyên cho xét nghiệm trên CH là 4 – 50 μL. Đối với hầu hết
các xét nghiệm, CH Analyzer sẽ hoàn thành 1 trong các thao tác sau, tùy
theo loại mẫu:
• Mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu: Hút 50 μL mẫu nguyên,
rồi pha loãng với 200 μL CH Diluent (Chất pha loãng CH).
• Mẫu máu toàn phần cho A1c_3: Hút 4 μL mẫu nguyên, rồi pha loãng với
150 μL CH Pretreatment (Xử lý trước).
• Đối với xét nghiệm trên IMT: Máy phân tích bơm 75 μL Chất pha loãng trên
IMT vào cửa hút mẫu trên IMT. Ống hút pha loãng hút 25 μL mẫu nguyên
và phân phối mẫu này cùng 150 μL nước thuốc thử đặc biệt vào cửa hút
mẫu.
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Máy phân tích lưu mẫu đã pha loãng này trong cuvet pha loãng trong tối đa
20 phút và giữ mẫu để xét nghiệm lại tự động khi có lỗi mẫu trên máy phân
tích.
Thể tích mẫu chính

Số xét nghiệm thực hiện được

50 μL

Khoảng 15 xét nghiệm trắc quang

25 μL

3 xét nghiệm chất điện phân (IMT)

75 μL

Xấp xỉ 15 xét nghiệm trắc quang và 3 xét nghiệm
điện phân

IFU xét nghiệm bao gồm:
• Thể tích mẫu: Máy phân tích phân phối mẫu đã pha loãng sẵn vào cuvet
phản ứng.
• Pha loãng mẫu nguyên theo loại mẫu có trong phần Quy trình xét nghiệm.
Giới thiệu về chiều cao mẫu tối thiểu trên CH
Thể tích bảo đảm chiều cao mẫu tối thiểu là lượng mẫu cần có thể ống hút
pha loãng lấy mẫu từ ống đựng. Chiều cao và thể tích này thay đổi theo loại
ống đựng.
Chiều cao mẫu 2 mm cho ống đựng đáy tròn, không có lớp gel (kích cỡ ống biểu thị chiều rộng đường
kính)
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Chiều cao mẫu 7mm cho ống đựng đáy tròn, có lớp gel hoặc lớp cách ô (kích cỡ ống biểu thị chiều rộng
đường kính)

Yêu cầu về thể tích đối với ống đựng mẫu trên CH
CH Analyzer sử dụng nhiều ống đựng mẫu (Trang 984 Giới thiệu về lọ đựng
mẫu được hỗ trợ).
Người vận hành sử dụng bảng sau để tính toán yêu cầu về thể tích mẫu trên
CH:
Loại ống đựng
mẫu

Thể tích không Thể tích mẫu tối Thể tích có thể
thể sử dụng của thiểu cho chiều sử dụng với thể
ống đựng mẫu cao mẫu
tích bảo đảm
chiều cao tối
thiểu

Cốc đựng mẫu
trên ống (TTSC)
trên Atellica
Solution 1 mL)
màu xanh lam

10 μL

35 μL

25 μL

Cốc đựng mẫu
trên ống (TTSC)
trên Atellica
Solution 2 mL)
màu xanh lục

25 μL

50 μL

25 μL

Ống gạn Sarstedt 50 μL
– đáy giả 12X75

75 μL

25 μL
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Loại ống đựng
mẫu

Thể tích không Thể tích mẫu tối Thể tích có thể
thể sử dụng của thiểu cho chiều sử dụng với thể
ống đựng mẫu cao mẫu
tích bảo đảm
chiều cao tối
thiểu

Ống 12 mm
không có gel
hoặc lớp phân
tách

200 μL

430 μL (chiều
cao mẫu 2 mm)

230 μL

Ống 13 mm
không có gel
hoặc lớp phân
tách

200 μL

470 μL (chiều
cao mẫu 2 mm)

270 μL

Ống 16 mm
không có gel
hoặc lớp phân
tách

200 μL

600 μL (chiều
cao mẫu 2 mm)

400 μL

Ống 12 mm có
gel hoặc lớp
phân tách

200 μL

1000 μL (7 mm
trên gel phân
tách)

800 μL

Ống 13 mm có
gel hoặc lớp
phân tách

200 μL

1130 μL (7 mm
trên gel phân
tách)

930 μL

Ống 16 mm có
gel hoặc lớp
phân tách

200 μL

1600 μL (7 mm
trên gel phân
tách)

1400 μL

Thể tích phải có để đáp ứng chiều cao lấy mẫu tối thiểu cho ống mao
dẫn
Trước khi quay ly tâm, người vận hành phải đổ đầy ống mao dẫn đến mức
thể tích cần thiết tối thiểu của nhà sản xuất. Đối với các ống mao dẫn được
quay ly tâm trong bộ phận gá ống xoay, thể tích cần thiết tối thiểu (MRV) là
>100 μL trên phần gel. Các ống mao dẫn quay bị nghiêng sẽ gặp nguy cơ
ống hút mẫu cắm vào phần gel phân tách.
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Giới thiệu về cách xác định thể tích mẫu tối thiểu cho xét nghiệm trên CH
Những phương trình sau tính toán thể tích cần thiết tối thiểu (MRV) trên CH
để thu được kết quả có thể báo cáo. Xem phần Giới thiệu về thể tích mẫu
nguyên trên CH (Trang 391 Giới thiệu về cách xác định thể tích mẫu tối thiểu
cho xét nghiệm trên CH) để biết các yêu cầu về thể tích mẫu nguyên, xem
phần Yêu cầu về thể tích của ống đựng mẫu trên CH (Trang 393 Yêu cầu về
thể tích đối với ống đựng mẫu trên CH) để biết các yêu cầu về thể tích không
thể sử dụng và thể tích bảo đảm chiều cao tối thiểu cho các loại ống cụ thể.
Người vận hành sử dụng giá trị lớn hơn trong 2 kết quả sau đây cho MRV:
• Thể tích mẫu nguyên + thể tích không thể sử dụng
• Thể tích cần có theo yêu cầu về chiều cao mẫu tối thiểu
Ví dụ: 16 xét nghiệm trên CH và 3 xét nghiệm điện phân (IMT) trong ống
đựng TSC 1 ml:
1. Thể tích mẫu nguyên cho 16 hóa chất (2*50 μL) + 3 IMT (25 μL) + thể
tích không thể sử dụng cho TTSC 1 ml (10 μL)
(2*50) μL +25 μL + 10μL = 135 μL
2. Thể tích dành cho yêu cầu về chiều cao tối thiểu ở TTSC 1 mL = 35 μL
tổng thể tích cần dùng
Sử dụng giá trị lớn hơn (135 μL) cho thể tích cần thiết tối thiểu 135 μL
> 35 μL
MRV = 135 μL
Ví dụ: 5 xét nghiệm trên CH và 3 xét nghiệm điện phân (IMT) trong ống đựng
16 ml có gel phân tách:
1. Thể tích mẫu nguyên cho 5 xét nghiệm trên CH (50 μL) + 3 IMT (25 μL)
+ thể tích không thể sử dụng cho ống 16 mm (200 μL)
50 μL +25 μL + 200 μL = 275 μL
2. Thể tích dành cho yêu cầu về chiều cao tối thiểu ở ống 16 mm có gel
phân tách (7 mm trên phần gel) = 1600 μL tổng thể tích cần dùng.
Sử dụng giá trị lớn hơn (1600 μL) cho thể tích cần thiết tối thiểu
1600 μL > 275 μL MRV = 1600 μL (7 mm trên phần gel phân tách)
LƯU Ý: Đối với ống đựng mẫu đáy tròn, có hoặc không có lớp gel, thể tích
dành cho yêu cầu về chiều cao mẫu tối thiểu vượt quá tổng thể tích mẫu
nguyên + thể tích không thể sử dụng. Do đó, yêu cầu về chiều cao tối thiểu
bảo đảm đủ thể tích mẫu cho các ống đựng này.

Giới thiệu về thể tích mẫu cần thiết tối thiểu trên IM
Đối với các xét nghiệm IM, thể tích mẫu tối thiểu cần có để thu được kết quả
có thể báo cáo phụ thuộc vào các hệ số sau:
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• Thể tích mẫu cho xét nghiệm
• Thể tích mẫu để mồi đầu hút mẫu
• Thể tích mẫu không thể sử dụng của lọ đựng mẫu
LƯU Ý: Phạm vi thể tích mẫu tối thiểu đến tối đa cho các xét nghiệm trên IM
là 10–100 μL.
Giới thiệu về cách xác định thể tích mẫu tối thiểu cho xét nghiệm trên IM
Những phương trình sau tính toán thể tích cần thiết tối thiểu (MRV) IM để
thu được kết quả có thể báo cáo. IFU xét nghiệm chỉ định thể tích mẫu cho
từng xét nghiệm. Bảng Yêu cầu về thể tích mẫu bao gồm thể tích mồi đầu
hút và thể tích không thể sử dụng của thể tích mẫu và loại ống cụ thể
(Trang 396 IM Yêu cầu về thể tích mẫu).
• Để lặp lại một lần 1 xét nghiệm:
Thể tích mẫu + Thể tích mồi đầu hút + Thể tích không
thể sử dụng = MRV
• Đối với xét nghiệm lặp lại nhiều lần:
(Thể tích mẫu + Thể tích mồi đầu hút) x Số lần lặp lại
+ Thể tích không thể sử dụng = MRV
• Đối với nhiều xét nghiệm được lên lịch thực hiện trên một mẫu:
Tổng (Thể tích mẫu + Thể tích mồi đầu hút) cho tất cả
các lần lặp lại của tất cả xét nghiệm + Thể tích không
thể sử dụng = MRV
IM Yêu cầu về thể tích mẫu
IM Analyzer có thể sử dụng nhiều lọ đựng mẫu (Trang 984 Giới thiệu về lọ
đựng mẫu được hỗ trợ).
Sử dụng bảng sau để tính toán yêu cầu về thể tích mẫu IM:
Ống gạn

Loại ống đựng
mẫu

Thể tích mẫu

Thể tích mồi
đầu hút mẫu

Thể tích không
thể sử dụng
trong lọ đựng
mẫu

Ống chuyển

< 50 μL

10 μL

100 μL

Đường kính
12 mm
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Loại ống đựng
mẫu

Thể tích mẫu

Thể tích mồi
đầu hút mẫu

Thể tích không
thể sử dụng
trong lọ đựng
mẫu

Ống chuyển

> 50 μL

15 μL

100 μL

< 50 μL

10 μL

300 μL

> 50 μL

15 μL

300 μL

< 50 μL

10 μL

100 μL

> 50 μL

15 μL

100 μL

Loại ống đựng
mẫu

Thể tích mẫu

Thể tích mồi
đầu hút mẫu

Thể tích không
thể sử dụng
trong lọ đựng
mẫu

Atellica Solution

< 50 μL

10 μL

50 μL

> 50 μL

15 μL

50 μL

Đường kính
12 mm
Ống chuyển
Đường kính 13–
16 mm
Ống chuyển
Đường kính 13–
16 mm
Đáy giả Sarstedt
62.612
15,3 mm x
92 mm
Đáy giả Sarstedt
62.612
15,3 mm x
92 mm
cóng đựng mẫu SH

Tube-Top Sample
Cups 1 mL
Atellica Solution
Tube-Top Sample
Cups 1 mL
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Loại ống đựng
mẫu

Thể tích mẫu

Thể tích mồi
đầu hút mẫu

Thể tích không
thể sử dụng
trong lọ đựng
mẫu

Atellica Solution

< 50 μL

10 μL

50 μL

> 50 μL

15 μL

50 μL

Tube-Top Sample
Cups 2 mL
Atellica Solution
Tube-Top Sample
Cups 2 mL
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13 Calibration (Hiệu chuẩn)
Chương này cung cấp thông tin về cách hiệu chuẩn xét nghiệm.

Giới thiệu về hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên CH
Hoạt động hiệu chuẩn thiết lập mối quan hệ giữa phản hồi của hệ thống (giá
trị hấp thụ) và kết quả được báo cáo (nồng độ). Mối quan hệ này là duy nhất
đối với từng xét nghiệm. Hệ thống xác định mối quan hệ này bằng cách đo
mức hấp thụ của một chất có nồng độ (hoặc mức) chất phân tích được xác
định cho xét nghiệm.
Hệ thống sử dụng các mô hình hiệu chuẩn tuyến tính và không tuyến tính
khi chuyển đổi phản hồi của hệ thống thành nồng độ.

Giới thiệu về các mô hình hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm tuyến tính
trên CH
Mô hình hiệu chuẩn tuyến tính tạo ra một đường cong hiệu chuẩn bằng cách
sử dụng 2 tới 3 mức chất hiệu chuẩn để mở rộng khoảng đo chất phân tích.

Giới thiệu về hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm không tuyến tính trên
CH
Mô hình hiệu chuẩn không tuyến tính tạo ra một đường cong hiệu chuẩn
phức tạp bằng cách sử dụng tối đa 6 mức chất hiệu chuẩn để mở rộng khoảng
đo chất phân tích.
Mô hình hiệu chuẩn không tuyến tính sử dụng 1 trong 2 loại bộ chất hiệu
chuẩn khác nhau:
• Nhiều chất hiệu chuẩn
• Một chất hiệu chuẩn
Bộ kit nhiều chất hiệu chuẩn chứa các lọ có nồng độ chất phân tích tăng lên.
Mức 1 hoặc trống, chứa nồng độ chất phân tích thấp nhất trong bộ. Mức 2–
6 có nồng độ tăng lên. Mức 1 có thể là 1 trong các chất sau:
• CH Diluent (không có thuốc thử)
• Chất hiệu chuẩn
LƯU Ý: Bộ kit chất hiệu chuẩn có thể chứa nồng độ của một số chất phân
tích và có thể hiệu chuẩn nhiều hơn 1 xét nghiệm.
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Bộ kit chất hiệu chuẩn đơn mức chứa 1 lọ chất phân tích được cô đặc. Đối
với các hiệu chuẩn đa mức sử dụng một chất hiệu chuẩn, hệ thống sẽ pha
loãng chất hiệu chuẩn được cô đặc bằng nước muối để tạo ra các mẫu chất
hiệu chuẩn đa mức. Nếu hoạt động hiệu chuẩn xét nghiệm yêu cầu không
dùng chất hiệu chuẩn, hệ thống sẽ sử dụng CH diluent hoặc chất dành riêng
cho xét nghiệm theo quy định của phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu
chuẩn.

Giới thiệu về hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên IM
Hoạt động hiệu chuẩn thiết lập mối quan hệ giữa phản hồi của hệ thống
bằng đơn vị ánh sáng tương đối (RLU) và kết quả nồng độ được báo cáo. Mối
quan hệ này là duy nhất đối với từng xét nghiệm. Hệ thống xác định mối
quan hệ này bằng cách đo RLU của một chất có nồng độ hoặc mức chất phân
tích được xác định cho xét nghiệm.
Hệ thống sử dụng Đường cong chính và phương pháp hiệu chuẩn 2 điểm
để hiệu chuẩn các xét nghiệm định tính và định lượng.

Giới thiệu về đường cong chính của xét nghiệm trên IM
Đo phản hồi của đơn vị ánh sáng tương đối (RLU) tại nhiều mức nồng độ sẽ
thiết lập một đường cong chính cụ thể cho lô thuốc thử xét nghiệm. Các
nồng độ chuẩn và RLU đã hiệu chỉnh sẽ xác định hình dạng đường cong của
một lô thuốc thử xét nghiệm cụ thể.
Quá trình tạo sử dụng thuốc thử từ một lô cụ thể để tạo ra một đường cong
chính bằng cách thực hiện xét nghiệm dựa trên các chất chuẩn với nhiều
nồng độ khác nhau trên nhiều hệ thống trong vài ngày. Đường cong chuẩn
được tạo sẽ xác định mối quan hệ giữa các mức chất phân tích được xác định
và RLU đo được. Đường cong chính cụ thể cho lô tồn tại trong mã vạch 2D
trên phiếu Đường cong chính và thông tin nhận dạng xét nghiệm.
Đường cong chính của dạng xét nghiệm sandwich hoặc xét nghiệm thuận
có hệ số góc dương, cho biết rằng nồng độ chất gắn kết tỷ lệ thuận với lượng
ánh sáng phát ra theo đơn vị RLU.
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Đường cong chính của xét nghiệm sandwich

1
2

RLU
Nồng độ chất phân tích

Đường cong chính của xét nghiệm cạnh tranh có hệ số góc âm, cho biết
nồng độ chất phân tích tỷ lệ nghịch với lượng ánh sáng phát ra theo đơn vị
RLU.
Đường cong chính của xét nghiệm cạnh tranh

1
2

RLU
Nồng độ chất phân tích

Giới thiệu về mã vạch 2D Đường cong chính và thông tin nhận dạng xét
nghiệm trên IM
Mỗi gói thuốc thử xét nghiệm trên IM gồm một mã vạch 2D Đường cong
chính và thông tin nhận dạng xét nghiệm (MC TDEF).
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Nhà sản xuất mã hóa một tập hợp dữ liệu trên loạt mã vạch 2D MC TDEF
dành riêng cho từng lô thuốc thử xét nghiệm và phiên bản thông tin nhận
dạng xét nghiệm. Hệ thống sử dụng các giá trị được mã hóa để hiệu chuẩn,
xử lý và tính toán kết quả. Quá trình nạp MC TDEF có thể có 1 hoặc nhiều
mã vạch 2D (Trang 403 Quét mã vạch 2D Đường cong chính và thông tin
xác định xét nghiệm IM).
Mã vạch MC TDef 2D

1
2
3
4

402

mã vạch 2D
Tên xét nghiệm
Lô
Ngày hết hạn

5
6

URL của thư viện tài liệu chẩn
đoán trong phòng xét nghiệm
Mã vạch dạng đường thẳng
chỉ dành cho nhà sản xuất
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Quét mã vạch 2D Đường cong chính và thông tin xác định xét nghiệm
IM
1. Đảm bảo máy phân tích ở 1 trong các trạng thái sau:
– Ready (Sẵn sàng)
– Standby (Chờ)
– Stopped (Dừng)
– Startup (Khởi động)
– Warming up (Đang làm nóng)
2. Để tải đường cong chính và thông tin xác định xét nghiệm, hãy quét mã
vạch 2D Master Curve and Test Definition (MC TDEF).
3. Trên thanh Lệnh, chọn Setup (Cài đặt) > Test Definition (Xác định xét
nghiệm) > IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM).
4. Chọn Scan Barcodes (Quét mã vạch).
5. Quét mã vạch 2D đầu tiên.
6. Quét các mã vạch 2D còn lại theo thứ tự liên tiếp.
LƯU Ý: Tiếng của máy quét mã vạch sẽ xác nhận quét thành công.
7. Chọn Save (Lưu).
LƯU Ý: Không quét mã vạch một chiều ở cuối phiếu MC TDef, nếu có.
Mã vạch một chiều chỉ dành cho nhà sản xuất thiết bị xét nghiệm sử
dụng. (Trang 401 Giới thiệu về mã vạch 2D Đường cong chính và thông
tin nhận dạng xét nghiệm trên IM)

Xem thông tin xác định đường cong chính trên IM
1. Trên thanh Lệnh, chọn Setup (Cài đặt) > Test Definition (Xác định xét
nghiệm) > IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM).
2. Chọn một xét nghiệm.
3. Chọn Lots... (Lô...).
4. Trong Lot-specific Master Curve Definition for (Xác định đường cong
chính theo từng lô cho) cho xét nghiệm, chọn lô.

Giới thiệu về phương pháp hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm định tính
và định lượng trên IM
Hệ thống tính toán và báo cáo kết quả xét nghiệm định lượng để cho biết
nồng độ của chất phân tích và kết quả xét nghiệm định tính nhằm biểu thị
có hoặc không có chất phân tích.
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IM Analyzer thực hiện hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng bằng cách sử dụng
2 mức chất hiệu chuẩn có nồng độ xác định. Nếu kết quả chất hiệu chuẩn
đáp ứng các tiêu chí xác nhận đã quy định, hệ thống sẽ so sánh các RLU trung
bình của từng chất hiệu chuẩn với Đường cong chính và xác định công thức
dành riêng cho máy phân tích. Sau đó, hệ thống điều chỉnh RLU đã quan sát
cho phù hợp với Đường cong chính theo công thức sau:
RLU điều chỉnh = RLU quan sát × hệ số góc xác định + hệ
số chặn xác định
Khi xử lý mẫu bệnh phẩm hoặc mẫu chất kiểm chuẩn của một xét nghiệm
định lượng, hệ thống sẽ đối chiếu giá trị RLU đã điều chỉnh với nồng độ chất
phân tích tương ứng bằng Đường cong chính.
Xét nghiệm định tính có một điểm giới hạn giúp duy trì độ ổn định cho từng
lô thuốc thử xét nghiệm. Nhà sản xuất thiết lập giới hạn trong khi phát triển
sản phẩm và tính toán giới hạn này dựa trên các nghiên cứu có số lượng lớn.
Nhà sản xuất chỉ định nồng độ chất phân tích kèm với giới hạn, ví dụ như
giá trị chỉ số 1,0. Tham khảo IFU xét nghiệm để biết giá trị giới hạn của xét
nghiệm.
RLU tương ứng với ngưỡng là cơ sở của Đường cong chính gồm 6–10 tiêu
chuẩn. Một mức cụ thể trên Đường cong chính biểu thị điểm giới hạn hoặc
giá trị chỉ số của xét nghiệm định tính.
Điểm giới hạn của xét nghiệm định tính

1
2
3
4
5
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Tần suất
Nonreactive (Không phản ứng)
Reactive (Phản ứng)
Điểm giới hạn
Index (Chỉ số)
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IM Analyzer thực hiện hiệu chuẩn xét nghiệm định tính bằng cách sử dụng
2 mức chất hiệu chuẩn có nồng độ xác định. Nếu quá trình hiệu chuẩn đáp
ứng các tiêu chí xác nhận quy định, hệ thống sẽ so sánh các RLU của chất
hiệu chuẩn với Đường cong chính và xác định công thức hiệu chỉnh dành
riêng cho hệ thống. Khi xử lý mẫu bệnh phẩm hoặc mẫu chất kiểm chuẩn,
hệ thống điều chỉnh RLU đã đo bằng công thức hiệu chỉnh dành riêng cho
hệ thống. Hệ thống so sánh RLU của mẫu với đường cong hiệu chuẩn và xác
định giá trị chỉ số có liên quan tới RLU.
Để biết cách diễn giải quy tắc kết quả của xét nghiệm, xem IFU xét nghiệm.
Ví dụ: xét nghiệm có thể có các cách diễn giải kết quả sau đây:
• Nếu giá trị chỉ số lớn hơn hoặc bằng 1,0, hệ thống diễn giải mẫu là Reactive
(Phản ứng) để cho biết có chất phân tích.
• Nếu giá trị chỉ số nhỏ hơn 1,0, hệ thống diễn giải mẫu là Nonreactive
(Không phản ứng) để cho biết hệ thống không phát hiện thấy chất phân
tích.

Giới thiệu về tần suất hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
Thực hiện hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm theo các mục sau:
• Hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm đã hết hạn
• Lô thuốc thử xét nghiệm mới
• Thay thế hoặc bảo dưỡng các bộ phận chính trên hệ thống
• Khắc phục sự cố kết quả kiểm chuẩn
• Các quy định của chính phủ
• Các quy trình và chương trình kiểm soát chất lượng của phòng xét nghiệm
Hệ thống thực hiện các loại hiệu chuẩn sau:
• Lô thuốc thử (Trang 419 Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử xét
nghiệm trên CH) (Trang 423 Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử
xét nghiệm trên IM)
• Gói thuốc thử

Quy trình hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên CH
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
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THẬN TRỌNG
Sau khi lấy các ống chất hiệu chuẩn ra khỏi khu vực bảo quản chất
hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn và bảo quản chúng ngoài hệ thống,
không dùng lại các ống này. Dùng lại các ống chất hiệu chuẩn đã
lấy ra sẽ tạo ra độ ổn định giả trên hệ thống, có thể dẫn đến việc
phải khắc phục sự cố hiệu chuẩn không mong muốn nếu hiệu chuẩn
thất bại.
1. Đảm bảo các mục sau tồn tại trên hệ thống:
– Assay test definitions (Thông tin xác định xét nghiệm)
– Thông tin xác định chất hiệu chuẩn
– Thuốc thử xét nghiệm
2. Xác nhận hệ thống ở 1 trong các trạng thái sau:
– Ready (Sẵn sàng)
– Standby (Dự phòng)
– Processing (Đang xử lý)
3. Chuẩn bị các mẫu chất hiệu chuẩn theo IFU chất hiệu chuẩn.
4. Tạo yêu cầu hiệu chuẩn.
5. In mã vạch của mẫu chất hiệu chuẩn.
6. Đặt nhãn mã vạch trên ống đựng mẫu chất hiệu chuẩn thích hợp.
7. Nạp mẫu chất hiệu chuẩn trên hệ thống.
– Đối với CH DL, nạp mẫu chất hiệu chuẩn trên giá và đặt giá vào hàng
đợi nhập.
– Đối với Atellica Solution, nạp mẫu chất hiệu chuẩn trên giá và đặt giá
vào ngăn đựng mẫu của SH.
LƯU Ý: Để xử lý ngay, nạp mẫu chất hiệu chuẩn vào giá STAT.
LƯU Ý: Một số chất hiệu chuẩn trên CH không đủ điều kiện để lưu trữ
trên hệ thống trong khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn.
Người vận hành không thể chọn Store Onboard (Lưu trữ trên hệ thống)
và lưu thông tin xác định chất hiệu chuẩn có chứa xét nghiệm không đủ
điều kiện để lưu trữ trên hệ thống.
Hãy nạp mẫu chất hiệu chuẩn trực tiếp vào ngăn đựng của SH để xử lý.
8. Xem lại kết quả hiệu chuẩn.
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Quy trình hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên IM
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
THẬN TRỌNG
Không dùng lại chất hiệu chuẩn trên IM còn sót trong ống mẫu, và
không được đổ đầy lại ống mẫu chất hiệu chuẩn sau khi sử dụng.
Nếu người vận hành dùng lại chất hiệu chuẩn, thì sẽ xảy ra lỗi. Luôn
phân phối chất hiệu chuẩn mới.
THẬN TRỌNG
Sau khi lấy các ống chất hiệu chuẩn ra khỏi khu vực bảo quản chất
hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn và bảo quản chúng ngoài hệ thống,
không dùng lại các ống này. Dùng lại các ống chất hiệu chuẩn đã
lấy ra sẽ tạo ra độ ổn định giả trên hệ thống, có thể dẫn đến việc
phải khắc phục sự cố hiệu chuẩn không mong muốn nếu hiệu chuẩn
thất bại.
1. Đảm bảo các mục sau tồn tại trên hệ thống:
– Đường cong chính của xét nghiệm và thông tin xác định xét nghiệm
– Thông tin xác định chất hiệu chuẩn
– Thuốc thử xét nghiệm
2. Xác nhận hệ thống ở 1 trong các trạng thái sau:
– Ready (Sẵn sàng)
– Standby (Dự phòng)
– Processing (Đang xử lý)
3. Chuẩn bị các mẫu chất hiệu chuẩn theo IFU chất hiệu chuẩn.
4. Tạo yêu cầu hiệu chuẩn.
5. In mã vạch của mẫu chất hiệu chuẩn.
6. Đặt nhãn mã vạch trên ống đựng mẫu chất hiệu chuẩn thích hợp.
7. Nạp mẫu chất hiệu chuẩn trên hệ thống.
– Đối với IM DL, nạp mẫu chất hiệu chuẩn trên giá và đặt giá vào hàng
đợi nhập.
– Đối với Atellica Solution, nạp mẫu chất hiệu chuẩn trên giá và đặt giá
vào ngăn đựng mẫu của SH.
LƯU Ý: Để xử lý ngay, nạp mẫu chất hiệu chuẩn vào giá STAT.
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LƯU Ý: Chất hiệu chuẩn trên IM và một số chất hiệu chuẩn trên IM không
đủ điều kiện để lưu trữ trong khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm
chuẩn. Người vận hành không thể chọn Store Onboard (Lưu trữ trên hệ
thống) và lưu thông tin xác định chất hiệu chuẩn có chứa xét nghiệm
không đủ điều kiện để lưu trữ trên hệ thống.
Chuẩn bị và để nhiệt độ mẫu chất kiểm chuẩn trên IM bằng với nhiệt độ
môi trường xung quanh. Hãy nạp mẫu chất hiệu chuẩn trực tiếp vào
ngăn đựng của SH để xử lý.
8. Xem lại kết quả hiệu chuẩn.

Giới thiệu Tổng quan về hiệu chuẩn
Calibration Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn) cung cấp thông tin cho các
quá trình hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên hệ thống. Calibration
Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn) có các chức năng sau:
• Quản lý việc kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn (Trang 413 Kéo dài
khoảng thời gian hiệu chuẩn)
• Xem chi tiết kết quả hiệu chuẩn (Trang 414 Truy cập chi tiết kết quả hiệu
chuẩn từ Calibration Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn))
• Truy cập bảng kê chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn (Trang 414 Truy cập
Cal-QC Inventory (Kiểm kê Hiệu chuẩn-QC) trong Calibration Overview
(Tổng quan về hiệu chuẩn))
• In báo cáo chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu chuẩn (Trang 414 In báo cáo
chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu chuẩn trong Calibration Overview (Tổng
quan về hiệu chuẩn))
• In mã vạch chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu chuẩn (Trang 415 In mã vạch
chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu chuẩn trong Calibration Overview (Tổng
quan về hiệu chuẩn))
Các dấu hiệu màu đỏ và vàng cảnh báo cho người vận hành về các sự cố
hiệu chuẩn hoặc kiểm chuẩn cảnh báo nghiêm trọng và sắp xảy ra.
Dấu hiệu cảnh báo

Lưu ý

Đỏ

• Trạng thái chất kiểm chuẩn hoặc
chất hiệu chuẩn là Expired (Đã hết
hạn) hoặc Invalid (Không hợp lệ).
• Thiếu đường cong chính cho xét
nghiệm trên IM.
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Dấu hiệu cảnh báo

Lưu ý

Vàng

• Trạng thái hiệu chuẩn là Expires
Soon (Sắp hết hạn).
• Dữ liệu chấp nhận hiệu chuẩn yêu
cầu người vận hành phải chấp
nhận hoặc từ chối hiệu chuẩn.
• Chất kiểm chuẩn hoặc hiệu chuẩn
không có trên hệ thống.
• Kiểm chuẩn yêu cầu người vận
hành can thiệp.

Khu vực Filters (Bộ lọc) cung cấp các tùy chọn lọc sau:
• Analyzer (Máy phân tích)
• Assays (Thí nghiệm)
• Expiration (Hết hạn)
• Order Status (Trạng thái lệnh)
Biểu tượng
sắp xếp nội dung trong cột theo thứ tự chữ và số tăng dần
hoặc giảm dần.
Tiêu đề cột

Lưu ý

Assay (Thí nghiệm)

Các xét nghiệm có Tdef và thuốc thử
có thể sử dụng trên hệ thống được
hiển thị.

Analyzer (Máy phân tích)

Máy phân tích được xác định chứa
thuốc thử xét nghiệm.

Order Status (Tình trạng lệnh)

Các biểu tượng thể hiện trạng thái
yêu cầu hiệu chuẩn (Trang 411 Ký
hiệu trạng thái yêu cầu hiệu chuẩn
thuốc thử xét nghiệm).

Cal Type (Loại hiệu chuẩn)

Loại hiệu chuẩn:
• Lô
• Gói
• Trống, không tồn tại hiệu chuẩn

Calibration Interval (Khoảng thời
gian hiệu chuẩn)
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Tiêu đề cột

Lưu ý

Reagent Lot (Lô thuốc thử)

Các lô và thuốc thử xét nghiệm trên
hệ thống.

Pack Barcode (Mã vạch gói)

Hiển thị mã vạch gói thuốc thử cho
loại hiệu chuẩn Pack (Gói).
Hiển thị số giếng cho hiệu chuẩn gói
trên CH.

Calibrator Lot (Lô bộ hiệu chuẩn)

ID lô của chất hiệu chuẩn được hiển
thị.

QC Material (Vật liệu QC)

Lô chất kiểm chuẩn được hiển thị.

Giới thiệu về bộ lọc Calibration Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn)
Khu vực Calibration Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn) Filters (Bộ lọc)
cung cấp các tùy chọn sau:
• Analyzer (Máy phân tích)
• Assays (Thí nghiệm)
• Expiration (Hết hạn)
• Order Status (Trạng thái lệnh)
Người vận hành có thể sử dụng menu thả xuống Analyzer (Máy phân tích)
để chọn máy phân tích thích hợp. Menu thả xuống Assays (Thí nghiệm) hiển
thị danh sách xét nghiệm có sẵn theo thứ tự chữ cái.
Expiration (Hết hạn)

Lưu ý

Expired (Đã hết hạn)

Lọc theo các hiệu chuẩn đã hết hạn.

Expires Within (Hết hạn trong vòng) Lọc theo khoảng thời gian trước khi
hiệu chuẩn hết hạn.
Chọn thời gian tính theo giờ từ menu
thả xuống.
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Order Status (Trạng thái lệnh)

Lưu ý

Ordered (Đã đặt lệnh)

Lọc theo các lệnh hiệu chuẩn hiện
có.

Processing (Đang xử lý)

Lọc theo các lệnh hiệu chuẩn đang
xử lý.
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Order Status (Trạng thái lệnh)

Lưu ý

Intervention Needed (Cần can
thiệp)

Lọc theo các lệnh hiệu chuẩn mà hệ
thống không thể xử lý do các sự cố
có thể khắc phục.

Error (Lỗi)

Lọc theo các lệnh hiệu chuẩn mà hệ
thống không thể xử lý.

Xem trạng thái yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration
Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn).
2. Để giới hạn số lượng hiệu chuẩn hiển thị, sử dụng Calibration Overview
(Tổng quan về hiệu chuẩn) Filters (Bộ lọc).
3. Để sắp xếp bằng trạng thái yêu cầu hiệu chuẩn, hãy chọn
cột Order Status (Tình trạng lệnh).

từ tiêu đề

LƯU Ý: Vì yêu cầu hiệu chuẩn bắt đầu từ 1 thuộc tính hoặc trạng thái tới
thuộc tính hoặc trạng thái khác nên lựa chọn bộ lọc ban đầu có thể không
còn được áp dụng. Điều chỉnh lựa chọn bộ lọc theo đó.
Ký hiệu trạng thái yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
Hệ thống hiển thị các ký hiệu trạng thái yêu cầu hiệu chuẩn trong cột Order
Status (Tình trạng lệnh).
Ký hiệu trạng thái yêu cầu hiệu
chuẩn

Lưu ý
Ordered (Đã đặt lệnh)
Valid (Hợp lệ)
Processing (Đang xử lý)
Intervention Needed (Cần can
thiệp)
Error (Lỗi)
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Giới thiệu về kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn
THẬN TRỌNG
Không kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn không cần thiết. Việc
kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn có thể tạo ra kết quả bị lỗi.
Phòng xét nghiệm có trách nhiệm theo dõi độ ổn định hiệu chuẩn
sau khi khoảng thời gian hiệu chuẩn vượt quá khoảng thời gian hiệu
chuẩn trong IFU xét nghiệm. Thực hiện kiểm chuẩn để xác minh việc
hiệu chuẩn vẫn chấp nhận được. Nếu khoảng thời gian hiệu chuẩn
lô thuốc thử xét nghiệm được kéo dài và kết quả kiểm chuẩn nằm
ngoài giới hạn của phòng xét nghiệm, kiểm tra ngay và hiệu chuẩn
lại lô thuốc thử xét nghiệm nếu thích hợp.
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp.
Khoảng thời gian hiệu chuẩn lô thuốc thử xét nghiệm có thể hết khi hệ thống
xử lý các yêu cầu bao gồm xét nghiệm. Để cho phép hệ thống hoàn tất xử
lý mẫu và báo cáo kết quả với hiệu chuẩn đã hết hạn, người vận hành có thể
chọn kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn lô. Hệ thống sử dụng hiệu chuẩn
đã gia hạn để tính toán kết quả và đánh dấu kết quả là Cal Extended. Tính
năng kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn khả dụng cho hiệu chuẩn lô chứ
không khả dụng cho hiệu chuẩn gói.
LƯU Ý: Hệ thống không thể báo cáo kết quả của mẫu được xử lý sau khi
khoảng thời gian hiệu chuẩn đã hết và trước khi người vận hành kéo dài
khoảng thời gian hiệu chuẩn.
Tính năng này cung cấp cho phòng xét nghiệm tùy chọn kéo dài khoảng thời
gian hiệu chuẩn lô cho tất cả các xét nghiệm trên CH và chỉ cho một số xét
nghiệm cụ thể trên IM. Thông tin nhận dạng xét nghiệm trên IM chứa các
tùy chọn cài đặt để kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn xét nghiệm trên IM
(Trang 729 Giới thiệu về các thông số Calibration (Hiệu chuẩn) trong IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)).
Hệ thống đặt khoảng thời gian hiệu chuẩn kéo dài cho lô thuốc thử xét
nghiệm thành 180 ngày.
LƯU Ý: Hiệu chuẩn lại lô thuốc thử xét nghiệm sớm nhất có thể sau khi kéo
dài khoảng thời gian hiệu chuẩn.
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Kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn
THẬN TRỌNG
Không kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn không cần thiết. Việc
kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn có thể tạo ra kết quả bị lỗi.
Phòng xét nghiệm có trách nhiệm theo dõi độ ổn định hiệu chuẩn
sau khi khoảng thời gian hiệu chuẩn vượt quá khoảng thời gian hiệu
chuẩn trong IFU xét nghiệm. Thực hiện kiểm chuẩn để xác minh việc
hiệu chuẩn vẫn chấp nhận được. Nếu khoảng thời gian hiệu chuẩn
lô thuốc thử xét nghiệm được kéo dài và kết quả kiểm chuẩn nằm
ngoài giới hạn của phòng xét nghiệm, kiểm tra ngay và hiệu chuẩn
lại lô thuốc thử xét nghiệm nếu thích hợp.
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration
Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn).
2. Chọn một kết quả hiệu chuẩn mới hết hạn hoặc sắp hết hạn.
3. Chọn Extend (Gia hạn).
LƯU Ý: Hiệu chuẩn lại khoảng thời gian hiệu chuẩn kéo dài sớm nhất có
thể.
Hủy kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn
THẬN TRỌNG
Không kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn không cần thiết. Việc
kéo dài khoảng thời gian hiệu chuẩn có thể tạo ra kết quả bị lỗi.
Phòng xét nghiệm có trách nhiệm theo dõi độ ổn định hiệu chuẩn
sau khi khoảng thời gian hiệu chuẩn vượt quá khoảng thời gian hiệu
chuẩn trong IFU xét nghiệm. Thực hiện kiểm chuẩn để xác minh việc
hiệu chuẩn vẫn chấp nhận được. Nếu khoảng thời gian hiệu chuẩn
lô thuốc thử xét nghiệm được kéo dài và kết quả kiểm chuẩn nằm
ngoài giới hạn của phòng xét nghiệm, kiểm tra ngay và hiệu chuẩn
lại lô thuốc thử xét nghiệm nếu thích hợp.
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration
Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn).
2. Chọn xét nghiệm.
3. Chọn xét nghiệm và lô thuốc thử.
4. Chọn Undo Extend (Hoàn tác gia hạn).
Ngày hết hạn của khoảng thời gian hiệu chuẩn kéo dài sẽ trở về ngày
hết hạn của khoảng thời gian hiệu chuẩn ban đầu.
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Truy cập chi tiết kết quả hiệu chuẩn từ Calibration Overview (Tổng quan về hiệu
chuẩn)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration
Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn).
2. Để giới hạn số lượng hiệu chuẩn hiển thị, sử dụng Calibration Overview
(Tổng quan về hiệu chuẩn) Filters (Bộ lọc).
3. Để xem chi tiết kết quả hiệu chuẩn, hãy chọn xét nghiệm thích hợp.
4. Chọn Result Details (Chi tiết kết quả).
Truy cập Cal-QC Inventory (Kiểm kê Hiệu chuẩn-QC) trong Calibration Overview
(Tổng quan về hiệu chuẩn)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration
Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn).
2. Để giới hạn số lượng hiệu chuẩn hiển thị, sử dụng Calibration Overview
(Tổng quan về hiệu chuẩn) Filters (Bộ lọc).
3. Để xem Cal-QC Inventory (Kiểm kê Hiệu chuẩn-QC) cho một mục hiệu
chuẩn, hãy chọn xét nghiệm thích hợp.
4. Chọn Cal-QC Inventory (Kiểm kê Hiệu chuẩn-QC).
In báo cáo chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu chuẩn trong Calibration Overview (Tổng
quan về hiệu chuẩn)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration
Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn).
2. Để giới hạn số lượng hiệu chuẩn hiển thị, sử dụng Calibration Overview
(Tổng quan về hiệu chuẩn) Filters (Bộ lọc).
3. Để in báo cáo chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu chuẩn, hãy chọn xét
nghiệm thích hợp.
4. Chọn Print Material Report (In báo cáo vật liệu).
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5. Trong Print Calibrator or QC Material (In bộ hiệu chuẩn hoặc vật liệu
QC), sử dụng

để sắp xếp theo các tiêu đề cột sau:

– Type (Loại)
– Material (Vật liệu)
– Lot (Lô)
– Level (Mức)
– Status (Trạng thái)
– Expiration (Hết hạn)
– Assays (Các thử nghiệm)
– Storable (Có thể lưu trữ)
LƯU Ý: Cột Storable (Có thể lưu trữ) biểu thị vật liệu có phù hợp để bảo
quản chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn không.
6. Chọn Print (In).
In mã vạch chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu chuẩn trong Calibration Overview (Tổng
quan về hiệu chuẩn)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration
Overview (Tổng quan về hiệu chuẩn).
2. Để giới hạn số lượng hiệu chuẩn hiển thị, sử dụng Calibration Overview
(Tổng quan về hiệu chuẩn) Filters (Bộ lọc).
3. Để in mã vạch chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu chuẩn, hãy chọn xét
nghiệm thích hợp.
4. Chọn Print Barcode.
5. Trong Print Calibrator or QC Barcode (In bộ hiệu chuẩn hoặc mã vạch
QC), sử dụng

để sắp xếp theo các tiêu đề cột sau:

– Type (Loại)
– Material (Vật liệu)
– Lot (Lô)
– Expiration (Hết hạn)
6. Chọn Print (In).
Xác nhận nạp thuốc thử xét nghiệm trên CH
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Reagent Overview
(Tổng quan về thuốc thử).
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2. Chọn máy phân tích

.

3. Trong Reagents (Thuốc thử), đảm bảo thuốc thử được yêu cầu đã ở trên
hệ thống.
4. Nạp thuốc thử CH, nếu phù hợp (Trang 223 Nạp thuốc thử trên CH).
Xác nhận nạp thuốc thử xét nghiệm trên IM
1. Trên thanh Lệnh, chọn Inventory (Bản kiểm kê) > Reagent Overview
(Tổng quan về thuốc thử).
2. Chọn máy phân tích

.

3. Trong Reagents (Thuốc thử), đảm bảo thuốc thử được yêu cầu đã ở trên
hệ thống.
4. Nạp thuốc thử IM, nếu phù hợp (Trang 229 Nạp gói thuốc thử trên IM).
Xác nhận thông tin xác định xét nghiệm
1. Trên thanh Lệnh, chọn Setup (Cài đặt) > Test Definition (Xác định xét
nghiệm).
2. Chọn CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) hoặc IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM).
3. Để xác nhận có thông tin nhận dạng xét nghiệm cho một xét nghiệm,
hãy tìm và chọn xét nghiệm từ danh sách Assay (Xét nghiệm).

Giới thiệu về Create Calibration Orders (Tạo lệnh hiệu chuẩn)
Hệ thống thực hiện hiệu chuẩn tự động và thủ công. Tab Create Calibration
Orders (Tạo lệnh hiệu chuẩn) cung cấp các chức năng sau để đặt yêu cầu
hiệu chuẩn thủ công:
• Chọn xét nghiệm và sản phẩm chất hiệu chuẩn.
• Chỉnh sửa yêu cầu hiệu chuẩn.
• Đặt 1 hoặc nhiều yêu cầu.
Nếu tồn tại nhiều thông tin xác định chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm được
chọn, chất hiệu chuẩn sẽ hiển thị trong phần Calibrator Material (Vật liệu
chất hiệu chuẩn). Nếu chỉ tồn tại 1 thông tin xác định chất hiệu chuẩn cho
xét nghiệm được chọn, chất hiệu chuẩn sẽ hiển thị ngay trong phần Orders
(Lệnh).
Người vận hành có thể xem thông tin và tạo yêu cầu hiệu chuẩn trong khu
vực Calibrator Material (Vật liệu chất hiệu chuẩn).
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Khu vực Calibrator Material (Vật
liệu chất hiệu chuẩn)

Lưu ý
Hệ thống tạo một yêu cầu cho chất
hiệu chuẩn

Cal Name (Tên Hc)

Tên vật liệu hiệu chuẩn

Cal ID (ID Hc)

Mã nhận dạng duy nhất (chứa 0–2
ký tự chữ và số) của chất hiệu chuẩn
được kết hợp với máy phân tích

Cal Lot (Lô Hc)

Số lô chất hiệu chuẩn

Cal Lot Exp (Thời hạn lô Hc)

Ngày hết hạn của lô chất hiệu chuẩn

Assays (Thí nghiệm)

Thông tin xác định chất hiệu chuẩn
bao gồm các xét nghiệm cụ thể

Các yêu cầu mới hiển thị trong khu vực Orders (Lệnh). Người vận hành có
thể xem, chỉnh sửa, xóa hoặc sao chép yêu cầu hiệu chuẩn nhiều gói hoặc lô.
Trường Orders (Lệnh)

Lưu ý
Hệ thống xóa yêu cầu.

Cal Name (Tên Hc)

Tên vật liệu hiệu chuẩn.

Reagent Lot (Lô thuốc thử)

Lô gói thuốc thử chính.

Tests Remaining (Thử nghiệm còn
lại)

Tổng số xét nghiệm còn lại có thể sử
dụng trên máy phân tích đối với
nhiều gói của cùng lô thuốc thử xét
nghiệm.

Analyzer Identifier (Mã nhận dạng
máy phân tích)

Máy phân tích có liên quan tới hiệu
chuẩn.

Assay (Thí nghiệm)

Xét nghiệm được chọn để hiệu
chuẩn.

Cal Lot (Lô Hc)

Số lô chất hiệu chuẩn.

Pack ID (ID gói)

Số ID của gói thuốc thử.
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Trường Orders (Lệnh)

Lưu ý

Edit Cal Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu Chỉnh sửa yêu cầu để chỉ định các
chuẩn)
thông tin sau:
• Lô thuốc thử xét nghiệm
• Loại hiệu chuẩn
• ID gói
• ID thuốc thử phụ 1, ID thuốc thử
phụ 2 hoặc ID gói chất pha loãng
cho thuốc thử xét nghiệm trên IM
• Số lần lặp lại
• Perform QC with Calibration (Thực
hiện QC có hiệu chuẩn)
• ID giá của máy phân tích có DL
LƯU Ý: Để thay thế hiệu chuẩn gói hoặc lô hợp lệ bằng kết quả hiệu chuẩn
lại, người vận hành phải chỉnh sửa yêu cầu hiệu chuẩn mới và chọn loại hiệu
chuẩn thích hợp (Trang 427 Tạo yêu cầu hiệu chuẩn lô thuốc thử xét
nghiệm) (Trang 428 Tạo yêu cầu hiệu chuẩn gói thuốc thử xét nghiệm).
Nếu gói thuốc thử xét nghiệm trên hệ thống vượt quá 24 giờ, thì hệ thống
có thể ghi đè mục chỉ định hiệu chuẩn lô đó và lưu các kết quả dưới dạng
hiệu chuẩn gói (Trang 419 Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử xét
nghiệm trên CH) (Trang 423 Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử xét
nghiệm trên IM). Để bảo đảm hệ thống thực hiện hiệu chuẩn lô, trong Edit
Cal Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn), hãy chọn giếng chưa bị chọc thủng
hoặc nạp một gói mới (Trang 427 Tạo yêu cầu hiệu chuẩn lô thuốc thử xét
nghiệm) (Trang 428 Tạo yêu cầu hiệu chuẩn gói thuốc thử xét nghiệm).
Loại hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
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Loại hiệu chuẩn

Lưu ý

Autoselect Cal Type (Tự động chọn
loại Hc)

Hệ thống tự động tạo yêu cầu hiệu
chuẩn lô hoặc gói cho thuốc thử
theo trạng thái gói.

Lot Calibration (Hiệu chuẩn lô)

Hiệu chuẩn lô thuốc thử hợp lệ cho
toàn bộ lô cho tới khi hết khoảng
thời gian hiệu chuẩn lô.
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Loại hiệu chuẩn

Lưu ý

Pack Calibration (Hiệu chuẩn gói)

Hiệu chuẩn lô thuốc thử hợp lệ cho
một gói đơn lẻ chỉ cho tới khi hết
khoảng thời gian hiệu chuẩn gói.

Automatic Measuring Interval
Verification (Tự động xác nhận
khoảng đo)

Nếu được chọn trong Edit Cal Order
(Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn), CH
Analyzer sẽ thực hiện pha loãng tự
động tuần tự bằng chất hiệu chuẩn.

Manual Measuring Interval
Verification (Xác nhận khoảng đo
bằng cách thủ công)

Nếu được chọn trong Edit Cal Order
(Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn), hệ
thống sẽ thực hiện xác nhận khoảng
đo thủ công bằng vật liệu tuyến tính
đã chuẩn bị và được người vận hành
xác định là vật liệu xác nhận khoảng
đo.

Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử xét nghiệm trên CH
Hệ thống thực hiện hiệu chuẩn gói và gói thuốc thử. Hiệu chuẩn lô hợp lệ
cho toàn bộ gói thuốc thử xét nghiệm. Hiệu chuẩn gói hợp lệ cho một giếng
gói thuốc thử đơn lẻ.
Để thiết lập việc hiệu chuẩn lô, hãy hiệu chuẩn gói thuốc thử xét nghiệm
mới trong vòng 24 giờ sau khi nạp gói đầu tiên của lô vào hệ thống. Khi mở
các gói hoặc giếng thuốc thử tiếp theo của cùng lô, hệ thống sử dụng phương
pháp hiệu chuẩn lô để tính toán kết quả xét nghiệm cho tới khi hết khoảng
thời gian hiệu chuẩn lô. Khoảng thời gian hiệu chuẩn lô được tính bằng ngày
hoặc giờ giữa các lần hiệu chuẩn lô thuốc thử xét nghiệm được yêu cầu.
Cần phải hiệu chuẩn lại các giếng đang mở của gói thuốc thử ở nguyên trên
hệ thống trong khoảng thời gian được chỉ định để đảm bảo có thể tiếp tục
sử dụng trên hệ thống. Khoảng thời gian hiệu chuẩn gói được tính bằng
ngày hoặc giờ khi hệ thống yêu cầu hiệu chuẩn giếng của gói tiếp theo. Trừ
trường hợp ngoại lệ hiếm khi xảy ra, khoảng thời gian hiệu chuẩn giếng của
gói thuốc thử ngắn hơn khoảng thời gian hiệu chuẩn lô thuốc thử. Xét
nghiệm CH sử dụng 2 loại hiệu chuẩn gói (Trang 421 Giới thiệu về các hiệu
chuẩn gói xét nghiệm trên CH).
Thông tin nhận dạng xét nghiệm chứa thông tin về khoảng thời gian hiệu
chuẩn lô và gói dành riêng cho xét nghiệm. Hệ thống theo dõi các lần hiệu
chuẩn lô và gói, đồng thời hiển thị nhắc nhở khi đến hạn hiệu chuẩn hoặc
hiệu chuẩn lại giếng của lô hoặc gói thuốc thử xét nghiệm.
Sau đây là mô tả theo trình tự về khoảng thời gian hiệu chuẩn lô và gói.
Trong ví dụ này, khoảng thời gian hiệu chuẩn lô thuốc thử xét nghiệm là 28
ngày. Khoảng thời gian hiệu chuẩn giếng của gói thuốc thử xét nghiệm là
10 ngày.
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Trình tự của chu kỳ hiệu chuẩn lô và gói

Thứ tự trình tự

Khoảng thời gian hiệu chuẩn

Lô A, Gói 000001

Ngày 1: Hiệu chuẩn Lô A, Gói
000001 thiết lập hiệu chuẩn lô. Hiệu
chuẩn hợp lệ cho toàn bộ gói từ Lô
A cho tới khi khoảng thời gian hiệu
chuẩn lô hết hạn.
Ngày 10: Khoảng thời gian hiệu
chuẩn Gói 000001, Giếng 1 hết hạn.
Hệ thống thực hiện hiệu chuẩn gói
000001, Giếng 1 và đảm bảo có thể
tiếp tục sử dụng gói này. Hiệu chuẩn
chỉ hợp lệ cho Gói 000001, Giếng 1
cho tới khi khoảng thời gian hiệu
chuẩn gói hết hạn.

Lô A, Gói 000002
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Ngày 15: Gói 000002 không yêu cầu
hiệu chuẩn vì hiệu chuẩn lô cho Lô
A vẫn hợp lệ.
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Thứ tự trình tự

Khoảng thời gian hiệu chuẩn

Lô A, Gói 000003

Ngày 20: Gói 000003 không yêu cầu
hiệu chuẩn vì hiệu chuẩn lô vẫn hợp
lệ.
Ngày 28: Khoảng thời gian hiệu
chuẩn lô cho Lô A đã hết. Hệ thống
xác định rằng Gói 000003, Giếng 2
đang mở hơn 24 giờ cho hiệu chuẩn
lô và hệ thống không thể hiệu chuẩn
lại Gói 000003, Giếng 2 để thiết lập
hiệu chuẩn lô mới cho Lô A.
Hệ thống thực hiện hiệu chuẩn gói
000003, Giếng 2 và đảm bảo tiếp
tục sử dụng gói này. Hiệu chuẩn chỉ
hợp lệ cho Gói 000003, Giếng 2 cho
tới khi khoảng thời gian hiệu chuẩn
gói hết hạn.

Lô A, Gói 000004

Ngày 1: Hiệu chuẩn Gói 000004
thiết lập một hiệu chuẩn lô mới cho
Lô A. Hiệu chuẩn này hợp lệ cho toàn
bộ gói từ Lô A cho tới khi khoảng thời
gian hiệu chuẩn lô hết hạn.

Tiếp tục hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử xét nghiệm cho tới khi lô thuốc thử
xét nghiệm hết hạn, độ ổn định của gói thuốc thử xét nghiệm trên hệ thống
hết hạn hoặc gói đã hết.
Giới thiệu về các hiệu chuẩn gói xét nghiệm trên CH
CH Analyzer hỗ trợ 2 loại hiệu chuẩn gói:
• Full (Đầy)
• C0 Adjust (Điều chỉnh C0)
Hệ thống sử dụng nhiều mức hiệu chuẩn cho hiệu chuẩn gói đầy đủ nhưng
chỉ sử dụng một chất hiệu chuẩn mức thấp cho hiệu chuẩn gói C0 Adjust
(Điều chỉnh C0).
Hệ thống xác định xem gói hoặc giếng có đủ điều kiện cho hiệu chuẩn gói
C0 Adjust (Điều chỉnh C0) hay không.
Các xét nghiệm yêu cầu IMT Diluent (Chất pha loãng IMT) cho chất hiệu
chuẩn nồng độ thấp đối với hiệu chuẩn gói C0 Adjust (Điều chỉnh C0). Người
vận hành yêu cầu Pack Calibration (Hiệu chuẩn gói) cho một xét nghiệm
được cấu hình điều chỉnh C0 nhưng không cần nạp mẫu chất hiệu chuẩn vì
hệ thống sẽ tự động sử dụng IMT Diluent (Chất pha loãng IMT).
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LƯU Ý: Nếu người vận hành yêu cầu Lot Calibration (Hiệu chuẩn lô) với một
gói thuốc thử đã chọc thủng và ở trên hệ thống quá 24 giờ, thì hệ thống sẽ
ghi đè mục cài đặt hiệu chuẩn gói C0 Adjust (Điều chỉnh C0) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH) và tiến hành hiệu chuẩn gói Full
(Đầy). Bảo đảm có sẵn các mẫu có mức chất hiệu chuẩn thích hợp
(Trang 419 Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử xét nghiệm trên CH).
LƯU Ý: Nếu Lot Calibration (Hiệu chuẩn lô) không tồn tại sẵn, thì hệ thống
sẽ thay thế lệnh hiệu chuẩn C0 Adjust (Điều chỉnh C0) và tiến hành hiệu
chuẩn gói Full (Đầy) (Đầy đủ).
Hiệu chuẩn gói thuốc thử xét nghiệm C0 Adjust (Điều chỉnh C0)
1. Trong Inventory (Bản kiểm kê) > Reagent Overview (Tổng quan về
thuốc thử), chọn máy phân tích thích hợp (Trang 425 Giới thiệu về việc
Hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trực tiếp trong Reagent Overview
(Tổng quan về thuốc thử)).
2. Chọn thuốc thử.
3. Trong Reagent Details (Chi tiết về thuốc thử), chọn một gói hoặc giếng
đủ điều kiện để tiến hành hiệu chuẩn gói.
LƯU Ý: Nếu mục hiệu chuẩn lô không tồn tại sẵn, thì hệ thống sẽ thay
thế lệnh hiệu chuẩn C0 Adjust (Điều chỉnh C0) và tiến hành hiệu
chuẩn gói Full (Đầy) (Đầy đủ).
LƯU Ý: Nếu người vận hành yêu cầu hiệu chuẩn lô với một gói thuốc
thử được chọc thủng đặt trên hệ thống quá 24 giờ, thì hệ thống sẽ ghi
đè cài đặt hiệu chuẩn gói C0 Adjust (Điều chỉnh C0) và tiến hành hiệu
chuẩn gói Full (Đầy) (Đầy đủ). Bảo đảm có sẵn các mẫu có mức chất hiệu
chuẩn thích hợp (Trang 419 Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử
xét nghiệm trên CH).
4. Chọn Calibrate Pack (Hiệu chuẩn gói) thích hợp.
5. Xác nhận yêu cầu.
Xem đủ điều kiện C0 Adjust (Điều chỉnh C0) để hiệu chuẩn gói xét nghiệm trên CH
1. Trên thanh Lệnh, chọn Setup (Cài đặt) > Test Definition (Xác định xét
nghiệm) > CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH).
2. Chọn một xét nghiệm từ danh sách xét nghiệm.
3. Chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > General (Tổng quát).
4. Hệ thống sẽ hiển thị Pack Calibration Type (Loại hiệu chuẩn gói) trong
khu vực Calibration Interval (Khoảng thời gian hiệu chuẩn).
CH Analyzer hỗ trợ 2 loại hiệu chuẩn gói:
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– Full (Đầy)
– C0 Adjust (Điều chỉnh C0)
Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử xét nghiệm trên IM
Hệ thống thực hiện hiệu chuẩn gói và lô thuốc thử. Hiệu chuẩn lô hợp lệ cho
toàn bộ lô thuốc thử xét nghiệm. Hiệu chuẩn gói chỉ hợp lệ cho một gói
thuốc thử đơn lẻ.
Để thiết lập hiệu chuẩn lô, hiệu chuẩn gói thuốc thử xét nghiệm mới ngay
sau khi nạp gói đầu tiên của lô trên hệ thống. Khi mở các gói thuốc thử tiếp
theo của cùng lô, hệ thống sử dụng phương pháp hiệu chuẩn lô để tính toán
kết quả xét nghiệm cho tới khi khoảng thời gian hiệu chuẩn lô hết hạn.
Khoảng thời gian hiệu chuẩn lô được tính bằng ngày hoặc giờ giữa các lần
hiệu chuẩn lô thuốc thử xét nghiệm được yêu cầu.
Cần phải hiệu chuẩn lại các gói thuốc thử ở nguyên trên hệ thống trong
khoảng thời gian được chỉ định để đảm bảo có thể tiếp tục sử dụng trên hệ
thống. Khoảng thời gian hiệu chuẩn gói được tính bằng ngày hoặc giờ khi
hệ thống yêu cầu hiệu chuẩn gói tiếp theo. Khoảng thời gian hiệu chuẩn gói
thuốc thử ngắn hơn khoảng thời gian hiệu chuẩn lô thuốc thử.
Thông tin nhận dạng xét nghiệm chứa thông tin về khoảng thời gian hiệu
chuẩn lô và gói dành riêng cho xét nghiệm. Hệ thống theo dõi các lần hiệu
chuẩn lô và gói, đồng thời hiển thị nhắc nhở khi đến hạn hiệu chuẩn hoặc
hiệu chuẩn lại lô hoặc gói thuốc thử xét nghiệm.
Sau đây là mô tả theo trình tự về khoảng thời gian hiệu chuẩn lô và gói.
Trong ví dụ này, khoảng thời gian hiệu chuẩn lô thuốc thử xét nghiệm là 28
ngày. Khoảng thời gian hiệu chuẩn gói thuốc thử xét nghiệm là 10 ngày.
Trình tự của chu kỳ hiệu chuẩn lô và gói
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Thứ tự trình tự

Khoảng thời gian hiệu chuẩn

Lô A, Gói 000001

Ngày 1: Hiệu chuẩn Lô A, Gói
000001 thiết lập hiệu chuẩn lô. Hiệu
chuẩn hợp lệ cho toàn bộ gói từ Lô
A cho tới khi khoảng thời gian hiệu
chuẩn lô hết hạn.
Ngày 10: Khoảng thời gian hiệu
chuẩn Gói 000001 hết hạn.
Hệ thống thực hiện hiệu chuẩn gói
000001 và đảm bảo có thể tiếp tục
sử dụng gói này. Hiệu chuẩn chỉ hợp
lệ cho Gói 000001 cho tới khi
khoảng thời gian hiệu chuẩn gói hết
hạn.

Lô A, Gói 000002

Ngày 15: Gói 000002 không yêu cầu
hiệu chuẩn vì hiệu chuẩn lô cho Lô
A vẫn hợp lệ.

Lô A, Gói 000003

Ngày 20: Gói 000003 không yêu cầu
hiệu chuẩn vì hiệu chuẩn lô vẫn hợp
lệ.
Ngày 28: Khoảng thời gian hiệu
chuẩn lô cho Lô A hết hạn. Hệ thống
xác định rằng Gói 000003 đang mở
ngoài khoảng thời gian được chỉ
định cho hiệu chuẩn lô và không thể
hiệu chuẩn lại Gói 000003 để thiết
lập hiệu chuẩn lô mới cho Lô A.
Hệ thống thực hiện hiệu chuẩn gói
000003 và đảm bảo có thể tiếp tục
sử dụng gói này. Hiệu chuẩn chỉ hợp
lệ cho Gói 000003 cho tới khi
khoảng thời gian hiệu chuẩn gói hết
hạn.

Lô A, Gói 000004
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Ngày 1: Hiệu chuẩn Gói 000004
thiết lập một hiệu chuẩn lô mới cho
Lô A. Hiệu chuẩn này hợp lệ cho toàn
bộ gói từ Lô A cho tới khi khoảng thời
gian hiệu chuẩn lô hết hạn.
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Tiếp tục hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử xét nghiệm cho tới khi lô thuốc thử
xét nghiệm hết hạn, độ ổn định của gói thuốc thử xét nghiệm trên hệ thống
hết hạn hoặc gói đã hết.
Giới thiệu về việc Hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trực tiếp trong Reagent
Overview (Tổng quan về thuốc thử)
Hệ thống hỗ trợ hiệu chuẩn các gói thuốc thử sau trực tiếp trong Reagent
Overview (Tổng quan về thuốc thử) (Trang 207 Giới thiệu về Inventory (Bản
kiểm kê) Reagent Overview (Tổng quan về thuốc thử)):
• Giếng và gói thuốc thử trên CH
• Gói thuốc thử trên IM
Có thể chọn 2 tùy chọn hiển thị trong Reagent Details (Chi tiết về thuốc thử):
• Calibrate Lot (Hiệu chuẩn lô)
• Calibrate Pack (Hiệu chuẩn gói)
Calibrate Lot (Hiệu chuẩn lô) được kích hoạt khi một gói thuốc thử trên IM
hoặc gói/giếng trên CH đủ điều kiện để tiến hành hiệu chuẩn lô. Calibrate
Pack (Hiệu chuẩn gói) được kích hoạt khi một gói thuốc thử trên IM hoặc
gói/giếng trên CH đủ điều kiện để tiến hành hiệu chuẩn lô (Trang 207 Giới
thiệu về Inventory (Bản kiểm kê) Reagent Overview (Tổng quan về thuốc
thử)).
Hệ thống thực hiện hiệu chuẩn lô hoặc hiệu chuẩn gói tùy thuộc vào yêu
cầu hiệu chuẩn (Trang 419 Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử xét
nghiệm trên CH) (Trang 421 Giới thiệu về các hiệu chuẩn gói xét nghiệm
trên CH) (Trang 423 Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc thử xét nghiệm
trên IM).
Khi hiệu chuẩn gói hoặc giếng thuốc thử trực tiếp từ Reagent Overview (Tổng
quan về thuốc thử), hệ thống sẽ yêu cầu 1 thông tin xác định chất hiệu chuẩn
hoạt động. Nếu trên hệ thống có một thuốc thử có nhiều thông tin xác định
chất hiệu chuẩn, hệ thống sẽ mặc định sử dụng chất hiệu chuẩn và thông
tin xác định chất hiệu chuẩn cũ nhất để hiệu chuẩn thuốc thử. Để đảm bảo
hệ thống sử dụng một chất hiệu chuẩn và thông tin xác định chất hiệu chuẩn
cụ thể, trong Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn), người vận
hành chọn Active (Hoạt động) cho thông tin xác định chất hiệu chuẩn muốn
sử dụng và bỏ chọn Active (Hoạt động) cho các thông tin xác định chất hiệu
chuẩn còn lại nếu phù hợp (Trang 474 Quét Calibrator Definitions (Xác định
chất hiệu chuẩn) trên CH) (Trang 477 Quét Calibrator Definitions (Xác định
chất hiệu chuẩn) trên IM ). Nếu khu vực bảo quản chất hiệu chuẩn-chất kiểm
chuẩn có nhiều bộ mẫu chất hiệu chuẩn cho 1 chất liệu chuẩn và thông tin
xác định chất hiệu chuẩn, hệ thống sẽ sử dụng bộ mẫu chất hiệu chuẩn cũ
nhất.
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Khi người vận hành chọn Calibrate Lot (Hiệu chuẩn lô) hoặc Calibrate Pack
(Hiệu chuẩn gói) cho các thuốc thử mà hệ thống sử dụng để tiến hành nhiều
xét nghiệm, hệ thống sẽ hiển thị một menu liệt kê các xét nghiệm. Ví dụ:
nếu người vận hành chọn HBsII thì menu được hiển thị sẽ có HBsII và CONF.
Người vận hành chọn HBsII hoặc CONF nếu phù hợp.
Hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trực tiếp trong Reagent Overview (Tổng quan về
thuốc thử)
1. Trong Reagent Overview (Tổng quan về thuốc thử), hãy chọn Reagent
Type (Loại thuốc thử) (Trang 425 Giới thiệu về việc Hiệu chuẩn thuốc
thử xét nghiệm trực tiếp trong Reagent Overview (Tổng quan về thuốc
thử)).
2. Chọn thuốc thử.
3. Trong Reagent Details (Chi tiết về thuốc thử), hãy chọn Calibrate Lot
(Hiệu chuẩn lô) hoặc Calibrate Pack (Hiệu chuẩn gói) cho phù hợp.
LƯU Ý: Người vận hành có thể yêu cầu hiệu chuẩn riêng lẻ trên từng
giếng của gói thuốc thử trên CH. Nguyên tắc đủ điều kiện sẽ được áp
dụng.
4. Đối với thuốc thử sử dụng được nhiều xét nghiệm, hãy chọn tên xét
nghiệm phù hợp trong danh sách menu hiển thị.
5. Xác nhận yêu cầu.
Giới thiệu về chất hiệu chuẩn và vận chuyển và hút mẫu chất kiểm chuẩn
Một hoặc nhiều xét nghiệm có chất hiệu chuẩn và chất kiểm chuẩn có nồng
độ xác định. Hệ thống sẽ vận chuyển mẫu chất hiệu chuẩn và chất kiểm
chuẩn từ Khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn đến máy phân
tích để hút mẫu.
Quy trình vận chuyển và hút mẫu chất hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn cho
một xét nghiệm duy nhất bao gồm những phần sau:
1. Atellica Magline Transport di chuyển mẫu từ Khu vực lưu trữ chất hiệu
chuẩn-chất kiểm chuẩn đến máy phân tích phù hợp.
2. Ở mỗi mức chất hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chất, máy phân tích hút tất
cả số lần lặp lại.
3. Atellica Magline Transport trả mẫu về Khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩnchất kiểm chuẩn.
Quy trình vận chuyển và hút mẫu chất hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn cho
nhiều xét nghiệm bao gồm những phần sau:
1. Atellica Magline Transport di chuyển mẫu từ Khu vực lưu trữ chất hiệu
chuẩn-chất kiểm chuẩn đến máy phân tích phù hợp.
2. Ở mỗi mức chất hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chất, máy phân tích hút tất
cả số lần lặp lại cho một xét nghiệm.
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3. Atellica Magline Transport trả mẫu về Khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩnchất kiểm chuẩn.
4. Atellica Magline Transport di chuyển mẫu từ Khu vực lưu trữ chất hiệu
chuẩn-chất kiểm chuẩn đến máy phân tích phù hợp.
5. Ở mỗi mức chất hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chất, máy phân tích hút tất
cả số lần lặp lại cho xét nghiệm thứ hai.
6. Atellica Magline Transport trả mẫu về Khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩnchất kiểm chuẩn.
7. Hệ thống lặp lại quá trình này cho đến khi máy phân tích hút xong tất
cả các xét nghiệm được liên kết với chất hiệu chuẩn hoặc chất kiểm
chuẩn.
Tạo yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Create Calibration
Orders (Tạo lệnh hiệu chuẩn).
2. Trong Select Assays (Chọn thí nghiệm), chọn máy phân tích.
3. Chọn một xét nghiệm.
4. Trong khu vực Calibrator Material (Vật liệu chất hiệu chuẩn), chọn Cal
Name (Tên Hc), Cal ID (ID Hc) hoặc Cal Lot (Lô Hc).
5. Chọn

.

6. Để lên lịch yêu cầu hiệu chuẩn, hãy chọn Place Order (Đặt lệnh).
Tạo yêu cầu hiệu chuẩn lô thuốc thử xét nghiệm
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Create Calibration
Orders (Tạo lệnh hiệu chuẩn).
2. Trong Select Assays (Chọn thí nghiệm), chọn máy phân tích.
3. Chọn một xét nghiệm.
4. Trong khu vực Calibrator Material (Vật liệu chất hiệu chuẩn), chọn Cal
Name (Tên Hc), Cal ID (ID Hc) hoặc Cal Lot (Lô Hc).
Nếu chỉ có 1 thông tin xác định chất hiệu chuẩn cho 1 xét nghiệm duy
nhất, chất hiệu chuẩn sẽ hiển thị trực tiếp trong khu vực Orders (Lệnh).
5. Chọn

.

6. Trong khu vực Orders (Lệnh), chọn Edit Cal Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu
chuẩn).
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7. Trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn), chọn hoặc
nhập thông tin hiệu chuẩn:
– Chọn lô thuốc thử xét nghiệm từ menu thả xuống Assay and Lot (Thí
nghiệm và lô).
– Chọn Lot Calibration (Hiệu chuẩn lô).
– Để hiệu chuẩn lô hoặc gói thuốc thử không phải lô hoặc gói đang sử
dụng, chọn một gói thuốc thử từ menu thả xuống Pack ID (ID gói):
a.

Đối với yêu cầu hiệu chuẩn trên CH, chọn một giếng gói thuốc thử
cụ thể.
Người vận hành có thể chọn một giếng thuốc thử xét nghiệm chưa
chọc thủng và yêu cầu hiệu chuẩn lô. Hệ thống xác định gói thuốc
thử có đủ điều kiện để tiến hành hiệu chuẩn lô hay không và hiển
thị thông báo phù hợp nếu giếng không đủ điều kiện.

b. Đối với yêu cầu hiệu chuẩn trên IM, chọn Thuốc thử phụ 1, Thuốc
thử phụ 2 hoặc chất pha loãng theo các yêu cầu thuốc thử trong
thông tin xác định xét nghiệm.
– Để tăng số lần lặp lại cho hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm, nhập một
số lớn hơn số lần lặp lại tối thiểu mà hệ thống cần để hiệu chuẩn thuốc
thử xét nghiệm trong Number of Replicates (Số lượng bản sao).
LƯU Ý: Một gói thuốc thử CH đã ở trên hệ thống quá 24 giờ sẽ không
đủ điều kiện hiệu chuẩn lô.
8. Để thực hiện kiểm chuẩn cùng với một lần hiệu chuẩn, chọn Perform
QC with Calibration (Thực hiện QC có hiệu chuẩn).
LƯU Ý: Thay đổi cài đặt Perform QC with Calibration (Thực hiện QC có
hiệu chuẩn) trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn)
chỉ được áp dụng cho yêu cầu hiệu chuẩn hiện tại và không thay đổi
cài đặt Perform QC with Calibration (Thực hiện QC có hiệu chuẩn) trong
thông tin nhận dạng xét nghiệm.
LƯU Ý: Một máy phân tích với DL không thể thực hiện kiểm chuẩn cùng
với một lần hiệu chuẩn khi sử dụng hiệu chuẩn mức 6. Yêu cầu thủ công
kiểm chuẩn sau khi thực hiện hiệu chuẩn xét nghiệm.
9. Để lưu yêu cầu hiệu chuẩn, chọn Save (Lưu).
10. Để lên lịch yêu cầu hiệu chuẩn, hãy chọn Place Order (Đặt lệnh).
Tạo yêu cầu hiệu chuẩn gói thuốc thử xét nghiệm
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Create Calibration
Orders (Tạo lệnh hiệu chuẩn).
2. Trong Select Assays (Chọn thí nghiệm), chọn máy phân tích.
3. Chọn một xét nghiệm.
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4. Trong khu vực Calibrator Material (Vật liệu chất hiệu chuẩn), chọn Cal
Name (Tên Hc), Cal ID (ID Hc) hoặc Cal Lot (Lô Hc).
Nếu chỉ có 1 thông tin xác định chất hiệu chuẩn cho 1 xét nghiệm duy
nhất, chất hiệu chuẩn sẽ hiển thị trực tiếp trong khu vực Orders (Lệnh).
5. Chọn

.

6. Chọn Edit Cal Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn) trong khu vực Orders
(Lệnh).
7. Trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn), chọn hoặc
nhập thông tin hiệu chuẩn:
– Chọn lô thuốc thử xét nghiệm từ menu thả xuống Assay and Lot (Thí
nghiệm và lô).
– Chọn Pack Calibration (Hiệu chuẩn gói).
– Để hiệu chuẩn lô hoặc gói thuốc thử không phải lô hoặc gói đang sử
dụng, chọn một gói thuốc thử từ menu thả xuống Pack ID (ID gói).
a.

Đối với yêu cầu hiệu chuẩn trên CH, chọn một giếng gói thuốc thử
cụ thể.

b. Đối với yêu cầu hiệu chuẩn trên IM, chọn Thuốc thử phụ 1, Thuốc
thử phụ 2 hoặc chất pha loãng theo các yêu cầu thuốc thử trong
thông tin xác định xét nghiệm.
– Để tăng số lần lặp lại cho hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm, nhập một
số lớn hơn số lần lặp lại tối thiểu mà hệ thống cần để hiệu chuẩn thuốc
thử xét nghiệm trong Number of Replicates (Số lượng bản sao).
8. Để thực hiện kiểm chuẩn cùng với một lần hiệu chuẩn, chọn Perform
QC with Calibration (Thực hiện QC có hiệu chuẩn).
LƯU Ý: Thay đổi cài đặt Perform QC with Calibration (Thực hiện QC có
hiệu chuẩn) trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn)
chỉ được áp dụng cho yêu cầu hiệu chuẩn hiện tại và không thay đổi
cài đặt Perform QC with Calibration (Thực hiện QC có hiệu chuẩn) trong
thông tin nhận dạng xét nghiệm.
LƯU Ý: Đảm bảo có vật liệu kiểm chuẩn thích hợp trên hệ thống.
LƯU Ý: Một máy phân tích với DL không thể thực hiện kiểm chuẩn cùng
với một lần hiệu chuẩn khi sử dụng hiệu chuẩn mức 6. Yêu cầu thủ công
kiểm chuẩn sau khi thực hiện hiệu chuẩn xét nghiệm.
9. Để lưu yêu cầu hiệu chuẩn, chọn Save (Lưu).
10. Để lên lịch yêu cầu hiệu chuẩn, hãy chọn Place Order (Đặt lệnh).
Chỉnh sửa yêu cầu hiệu chuẩn xét nghiệm
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Create Calibration
Orders (Tạo lệnh hiệu chuẩn).
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2. Chọn một yêu cầu hiệu chuẩn xét nghiệm.
3. Chọn

.

4. Trong khu vực Orders (Lệnh), chọn Edit Cal Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu
chuẩn).
5. Trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn), chọn hoặc
nhập thông tin hiệu chuẩn:
– Chọn lô thuốc thử xét nghiệm từ menu thả xuống Assay and Lot (Thí
nghiệm và lô).
– Chọn Lot Calibration (Hiệu chuẩn lô).
– Để hiệu chuẩn lô hoặc gói thuốc thử không phải lô hoặc gói đang sử
dụng, chọn một gói thuốc thử từ menu thả xuống Pack ID (ID gói):
a.

Đối với yêu cầu hiệu chuẩn trên CH, chọn một giếng gói thuốc thử
cụ thể.
Người vận hành có thể chọn một giếng thuốc thử xét nghiệm chưa
chọc thủng và yêu cầu hiệu chuẩn lô. Hệ thống xác định gói thuốc
thử có đủ điều kiện để tiến hành hiệu chuẩn lô hay không và hiển
thị thông báo phù hợp nếu giếng không đủ điều kiện.

b. Đối với yêu cầu hiệu chuẩn trên IM, chọn Thuốc thử phụ 1, Thuốc
thử phụ 2 hoặc chất pha loãng theo các yêu cầu thuốc thử trong
thông tin xác định xét nghiệm.
– Để tăng số lần lặp lại cho hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm, nhập một
số lớn hơn số lần lặp lại tối thiểu mà hệ thống cần để hiệu chuẩn thuốc
thử xét nghiệm trong Number of Replicates (Số lượng bản sao).
LƯU Ý: Một gói thuốc thử CH đã ở trên hệ thống quá 24 giờ sẽ không
đủ điều kiện hiệu chuẩn lô.
6. Để thực hiện kiểm chuẩn cùng với một lần hiệu chuẩn, chọn Perform
QC with Calibration (Thực hiện QC có hiệu chuẩn).
LƯU Ý: Thay đổi cài đặt Perform QC with Calibration (Thực hiện QC có
hiệu chuẩn) trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn)
chỉ được áp dụng cho yêu cầu hiệu chuẩn hiện tại và không thay đổi
cài đặt Perform QC with Calibration (Thực hiện QC có hiệu chuẩn) trong
thông tin nhận dạng xét nghiệm.
LƯU Ý: Đảm bảo có vật liệu kiểm chuẩn thích hợp trên hệ thống.
LƯU Ý: Một máy phân tích với DL không thể thực hiện kiểm chuẩn cùng
với một lần hiệu chuẩn khi sử dụng hiệu chuẩn mức 6. Yêu cầu thủ công
kiểm chuẩn sau khi thực hiện hiệu chuẩn xét nghiệm.
7. Để lưu yêu cầu hiệu chuẩn, chọn Save (Lưu).
8. Để xóa các thay đổi đối với lệnh hiệu chuẩn và tiếp tục sửa lệnh hiệu
chuẩn, hãy chọn Clear (Loại bỏ)

430

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

13 Calibration (Hiệu chuẩn)

9. Để hủy các thay đổi đối với lệnh hiệu chuẩn và thực hiện lệnh hiệu chuẩn
ban đầu, hãy chọn Cancel Edit.
LƯU Ý: Nếu người vận hành chọn Edit Cal Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu
chuẩn) và điều hướng ra khỏi Create Calibration Orders (Tạo lệnh hiệu
chuẩn), thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận. Chọn 1 trong 2 tùy
chọn:
– Để đặt lệnh hiệu chuẩn không có phần sửa, hãy chọn Order (Lệnh).
– Để tiếp tục sửa lệnh hiệu chuẩn, hãy chọn Cancel (Hủy).
Giới thiệu về yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm tự động
Hệ thống tự động tạo một yêu cầu hiệu chuẩn khi các điều kiện sau được
đáp ứng:
• Có ít nhất 1 lựa chọn kích hoạt hiệu chuẩn tự động trong thông tin nhận
dạng xét nghiệm.
• Có thông tin xác định chất hiệu chuẩn cho chất hiệu chuẩn.
• Không có yêu cầu hiệu chuẩn đang mở cho xét nghiệm, lô thuốc thử hoặc
lô chất hiệu chuẩn.
• Người vận hành cho phép xét nghiệm trong thẻ Assays Configuration trong
Setup (Cài đặt).
• Hiệu chuẩn hiện tại của lô thuốc thử là Expired (Hết hạn), Extended (Gia
hạn), Due to Expire (Sắp hết hạn) hoặc Not Calibrated (Không hiệu
chuẩn).
• Đối với xét nghiệm trên IM có khung chất kiểm chuẩn, lô thuốc thử trên
IM không được liên kết với bất kỳ khung chất kiểm chuẩn nào đang mở có
kết quả được lưu giữ.
Hệ thống tự động thực hiện yêu cầu hiệu chuẩn đã tạo khi chất hiệu chuẩn
và gói thuốc thử được yêu cầu ở trên hệ thống và chất hiệu chuẩn đáp ứng
các tiêu chí sau:
• Lô chất hiệu chuẩn chưa hết hạn.
• Các chất hiệu chuẩn thuộc cùng một lô.
Gói thuốc thử trên CH cũng như gói thuốc thử chính và phụ trên IM phải đáp
ứng các tiêu chí sau:
• Lô thuốc thử chưa hết hạn.
• Gói và lô thuốc thử là Active (Hoạt động).
• Thời hạn ổn định của gói thuốc thử trên hệ thống chưa hết.
• Gói thuốc thử chứa đủ vật liệu để thực hiện tất cả các lần hiệu chuẩn lặp
lại theo yêu cầu.
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Tự động chọn yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
Hệ thống tự động tạo yêu cầu hiệu chuẩn lô hoặc gói cho thuốc thử theo
trạng thái gói.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Create Calibration
Orders (Tạo lệnh hiệu chuẩn).
2. Trong Select Assays (Chọn thí nghiệm), chọn máy phân tích.
3. Chọn một xét nghiệm.
4. Trong khu vực Calibrator Material (Vật liệu chất hiệu chuẩn), chọn Cal
Name (Tên Hc), Cal ID (ID Hc) hoặc Cal Lot (Lô Hc).
5. Chọn

.

6. Trong khu vực Orders (Lệnh), chọn Edit Cal Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu
chuẩn).
7. Trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn), chọn hoặc
nhập thông tin hiệu chuẩn:
– Chọn lô thuốc thử xét nghiệm từ menu thả xuống Assay and Lot (Thí
nghiệm và lô).
– Chọn Autoselect Cal Type (Tự động chọn loại Hc).
– Để tăng số lần lặp lại cho hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm, nhập một
số lớn hơn số lần lặp lại tối thiểu mà hệ thống cần để hiệu chuẩn thuốc
thử xét nghiệm trong Number of Replicates (Số lượng bản sao)
(Trang 729 Giới thiệu về các thông số Calibration (Hiệu chuẩn) trong
IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)).
8. Để thực hiện kiểm chuẩn cùng với một lần hiệu chuẩn, chọn Perform
QC with Calibration (Thực hiện QC có hiệu chuẩn).
LƯU Ý: Thay đổi cài đặt Perform QC with Calibration (Thực hiện QC có
hiệu chuẩn) trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn)
chỉ được áp dụng cho yêu cầu hiệu chuẩn hiện tại và không thay đổi
cài đặt Perform QC with Calibration (Thực hiện QC có hiệu chuẩn) trong
thông tin nhận dạng xét nghiệm.
LƯU Ý: Đảm bảo có vật liệu kiểm chuẩn thích hợp trên hệ thống.
LƯU Ý: Một máy phân tích với DL không thể thực hiện kiểm chuẩn cùng
với một lần hiệu chuẩn khi sử dụng hiệu chuẩn mức 6. Yêu cầu thủ công
kiểm chuẩn sau khi thực hiện hiệu chuẩn xét nghiệm.
9. Để lưu yêu cầu hiệu chuẩn, chọn Save (Lưu).
10. Để lên lịch yêu cầu hiệu chuẩn, hãy chọn Place Order (Đặt lệnh).
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Giới thiệu về chức năng xác nhận khoảng đo xét nghiệm trên CH
Phòng xét nghiệm sử dụng chức năng xác nhận khoảng đo để xác nhận
khoảng đo xét nghiệm trên CH.
Nếu được chọn trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn), hệ
thống sẽ thực hiện xác nhận khoảng đo tự động. Hệ thống sử dụng thông
tin xác định chất hiệu chuẩn hiện có và pha loãng chất hiệu chuẩn ở mức
cao để tạo các nồng độ khác nhau của chất phân tích của xét nghiệm nhằm
mở rộng toàn bộ khoảng đo của hệ thống. Hệ thống kiểm tra giá trị đã đo
dựa trên tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn TDef dành riêng cho xét nghiệm.
Hệ thống cũng thực hiện xác nhận khoảng đo thủ công. Chất kiểm tra
khoảng đo được bán trên thị trường hoặc người vận hành có thể sử dụng
chất hiệu chuẩn đa mức hiện có. Để chuẩn bị hệ thống cho xác nhận khoảng
đo thủ công, người vận hành thực hiện các hoạt động sau:
• Tạo thông tin xác định chất kiểm tra khoảng đo bằng cách sử dụng giá trị
nồng độ mức của chất được bán trên thị trường hoặc chất hiệu chuẩn đa
mức.
• Chuẩn bị mẫu.
• Tạo yêu cầu xác nhận khoảng đo hiệu chuẩn.
• Nạp mẫu xác nhận khoảng đo trên hệ thống.
Hệ thống kiểm tra giá trị đã đo dựa trên tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn TDef
dành riêng cho xét nghiệm.
Kết quả xác nhận khoảng đo với Awaiting Acceptance (Chờ chấp nhận).
Đánh giá tiêu chí và chấp nhận hoặc từ chối kết quả xác nhận khoảng đo.
LƯU Ý: Xác nhận khoảng đo của IMT không khả dụng.
Chuẩn bị xác nhận khoảng đo thuốc thử xét nghiệm trên CH
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
THẬN TRỌNG
Sau khi lấy các ống chất hiệu chuẩn ra khỏi khu vực bảo quản chất
hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn và bảo quản chúng ngoài hệ thống,
không dùng lại các ống này. Dùng lại các ống chất hiệu chuẩn đã
lấy ra sẽ tạo ra độ ổn định giả trên hệ thống, có thể dẫn đến việc
phải khắc phục sự cố hiệu chuẩn không mong muốn nếu hiệu chuẩn
thất bại.
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1. Đảm bảo các mục sau tồn tại trên hệ thống:
– Hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
– Thông tin xác định xét nghiệm
– Thông tin xác định vật liệu kiểm tra khoảng đo nếu thực hiện quy trình
thủ công
– Thông tin xác định chất hiệu chuẩn nếu thực hiện quy trình tự động
– Thuốc thử xét nghiệm
2. Xác nhận hệ thống ở 1 trong các trạng thái sau:
– Ready (Sẵn sàng)
– Standby (Dự phòng)
– Processing (Đang xử lý)
3. Chuẩn bị mẫu vật liệu xác nhận khoảng đo.
4. Tạo yêu cầu kiểm tra khoảng đo.
5. In mã vạch của mẫu vật liệu kiểm tra khoảng đo.
6. Đặt nhãn mã vạch trên ống đựng mẫu vật liệu kiểm tra khoảng đo thích
hợp.
7. Nạp mẫu vật liệu kiểm tra khoảng đo vào hệ thống.
– Đối với CH DL, hãy nạp mẫu vật liệu kiểm tra khoảng đo vào giá và đặt
giá lên hàng đợi vào.
– Đối với Atellica Solution, hãy nạp mẫu vật liệu kiểm tra khoảng đo vào
giá và đặt giá vào ngăn đựng mẫu trên SH.
8. Xem lại kết quả kiểm tra khoảng đo.
Giới thiệu về chức năng xác nhận khoảng đo xét nghiệm trên IM
Phòng xét nghiệm sử dụng xác nhận khoảng đo để xác minh phạm vi tuyến
tính có thể báo cáo cho các xét nghiệm trên IM.
Nếu được chọn trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn), hệ
thống sẽ thực hiện xác nhận khoảng đo thủ công bằng thông tin xác định
chất hiệu chuẩn xác nhận khoảng đo.
Vật liệu xác nhận khoảng đo có bán trên thị trường hoặc người vận hành có
thể pha loãng vật liệu kiểm chuẩn theo cách thủ công. Để chuẩn bị hệ thống
cho xác nhận khoảng đo thủ công, người vận hành thực hiện các hoạt động
sau:
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• Tạo thông tin xác định vật liệu xác nhận khoảng đo bằng cách sử dụng các
giá trị nồng độ theo mức của vật liệu có bán trên thị trường hoặc chất hiệu
chuẩn được pha loãng thủ công.
• Chuẩn bị mẫu.
• Tạo yêu cầu xác nhận khoảng đo hiệu chuẩn.
• Nạp mẫu xác nhận khoảng đo trên hệ thống.
IM kết quả xác nhận khoảng đo hiển thị trong Calibration Results (Kết quả
hiệu chuẩn) Details (Chi tiết). Đánh giá kết quả xác nhận khoảng đo.
LƯU Ý: Trong Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn), trạng thái xác nhận
khoảng đo trên IM hiển thị là Invalid (Không hợp lệ) vì hệ thống không sử
dụng xác nhận khoảng đo để hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm.
Chuẩn bị xác nhận khoảng đo thuốc thử xét nghiệm trên IM
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
THẬN TRỌNG
Không dùng lại chất hiệu chuẩn trên IM còn sót trong ống mẫu, và
không được đổ đầy lại ống mẫu chất hiệu chuẩn sau khi sử dụng.
Nếu người vận hành dùng lại chất hiệu chuẩn, thì sẽ xảy ra lỗi. Luôn
phân phối chất hiệu chuẩn mới.
THẬN TRỌNG
Sau khi lấy các ống chất hiệu chuẩn ra khỏi khu vực bảo quản chất
hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn và bảo quản chúng ngoài hệ thống,
không dùng lại các ống này. Dùng lại các ống chất hiệu chuẩn đã
lấy ra sẽ tạo ra độ ổn định giả trên hệ thống, có thể dẫn đến việc
phải khắc phục sự cố hiệu chuẩn không mong muốn nếu hiệu chuẩn
thất bại.
1. Đảm bảo các mục sau tồn tại trên hệ thống:
– Hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
– Đường cong chính của xét nghiệm và thông tin xác định xét nghiệm
– Thông tin xác định vật liệu kiểm tra khoảng đo
– Thuốc thử xét nghiệm
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2. Xác nhận hệ thống ở 1 trong các trạng thái sau:
– Ready (Sẵn sàng)
– Standby (Dự phòng)
– Processing (Đang xử lý)
3. Chuẩn bị mẫu vật liệu xác nhận khoảng đo.
4. Tạo yêu cầu kiểm tra khoảng đo.
5. In mã vạch của mẫu vật liệu kiểm tra khoảng đo.
6. Đặt nhãn mã vạch trên ống đựng mẫu vật liệu kiểm tra khoảng đo thích
hợp.
7. Nạp mẫu kiểm tra khoảng đo vào hệ thống.
– Đối với Atellica Solution, hãy nạp mẫu vật liệu kiểm tra khoảng đo vào
giá và đặt giá vào ngăn đựng mẫu trên SH.
– Đối với IM DL, hãy nạp mẫu vật liệu kiểm tra khoảng đo vào giá và đặt
giá lên hàng đợi vào.
LƯU Ý: Nếu sử dụng hơn 6 nồng độ của vật liệu kiểm tra khoảng đo trên
IM DL, hãy nạp mẫu vào 2 giá.
8. Xem lại kết quả kiểm tra khoảng đo.
Yêu cầu xác nhận khoảng đo tự động trên CH Analyzer
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Create Calibration
Orders (Tạo lệnh hiệu chuẩn).
2. Trong Select Assays (Chọn thí nghiệm), chọn máy phân tích.
3. Chọn một xét nghiệm.
4. Trong khu vực Calibrator Material (Vật liệu chất hiệu chuẩn), chọn Cal
Name (Tên Hc), Cal ID (ID Hc) hoặc Cal Lot (Lô Hc).
5. Chọn

.

6. Trong khu vực Orders (Lệnh), chọn Edit Cal Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu
chuẩn).
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7. Trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn), chọn hoặc
nhập thông tin về hoạt động xác nhận khoảng đo:
– Chọn lô thuốc thử xét nghiệm từ menu thả xuống Assay and Lot (Thí
nghiệm và lô).
– Chọn Automatic Measuring Interval Verification (Tự động xác
nhận khoảng đo), tùy chọn này chỉ khả dụng khi sử dụng thông tin
xác định chất hiệu chuẩn hiện có.
– Chọn một gói thuốc thử từ menu thả xuống Pack ID (ID gói).
– Chọn một giếng gói thuốc thử cụ thể.
– Để tăng số lần lặp lại, nhập một số lớn hơn số lần lặp lại tối thiểu mà
hệ thống cần để hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trong Number of
Replicates (Số lượng bản sao).
8. Để lưu yêu cầu xác nhận khoảng đo, chọn Save (Lưu).
Yêu cầu xác nhận khoảng đo thủ công
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Create Calibration
Orders (Tạo lệnh hiệu chuẩn).
2. Trong Select Assays (Chọn thí nghiệm), chọn máy phân tích.
3. Chọn một xét nghiệm.
4. Chọn một chất xác nhận khoảng đo.
5. Chọn

.

6. Để chọn lọ, gói hoặc lô xét nghiệm cụ thể, hay để thay đổi số lần lặp lại,
hãy chọn Edit Cal Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn).
7. Trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn), chọn hoặc
nhập thông tin về hoạt động xác nhận khoảng đo:
– Chọn lô thuốc thử xét nghiệm từ menu thả xuống Assay and Lot (Thí
nghiệm và lô).
– Hệ thống chọn Manual Measuring Interval Verification (Xác nhận
khoảng đo bằng cách thủ công), tùy chọn này chỉ khả dụng khi sử
dụng thông tin xác định kiểm tra khoảng đo.
– Chọn một giếng và gói thuốc thử từ menu thả xuống Pack ID (ID gói).
– Để tăng số lần lặp lại cho Manual Measuring Interval Verification (Xác
nhận khoảng đo bằng cách thủ công), hãy nhập một số lớn hơn số lần
lặp lại tối thiểu mà hệ thống cần để hiệu chuẩn thuốc thử xét
nghiệm trong Number of Replicates (Số lượng bản sao).
8. Để lưu yêu cầu xác nhận khoảng đo thủ công, chọn Save (Lưu).
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Yêu cầu xác minh khoảng đo bằng máy phân tích có DL
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Create Calibration
Orders (Tạo lệnh hiệu chuẩn).
2. Trong Select Assays (Chọn thí nghiệm), chọn máy phân tích.
3. Chọn một xét nghiệm.
4. Chọn một chất xác nhận khoảng đo.
5. Chọn

.

6. Trong khu vực Orders (Lệnh), chọn Edit Cal Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu
chuẩn).
7. Trong Edit Calibration Order (Chỉnh sửa lệnh hiệu chuẩn), chọn hoặc
nhập thông tin về hoạt động xác nhận khoảng đo:
– Chọn lô thuốc thử xét nghiệm từ menu thả xuống Assay and Lot (Thí
nghiệm và lô).
– Nếu sử dụng thông tin xác định chất hiệu chuẩn hiện có trên CH
Analyzer, thì hệ thống sẽ kích hoạt Automatic Measuring Interval
Verification (Tự động xác nhận khoảng đo).
– Nếu sử dụng chất xác nhận khoảng đo được xác định, hệ thống đặt
mặc định thành Manual Measuring Interval Verification (Xác nhận
khoảng đo bằng cách thủ công).
– Chọn một giếng và gói thuốc thử từ menu thả xuống Pack ID (ID gói).
– Để tăng số lần lặp lại, nhập một số lớn hơn số lần lặp lại tối thiểu mà
hệ thống cần để hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trong Number of
Replicates (Số lượng bản sao).
8. Trong khu vực Calibrator Rack Position (Vị trí giá đỡ chất hiệu chuẩn),
chọn 1 trong các tùy chọn sau:
– Use barcoded tubes (Sử dụng ống có mã vạch)
– By Position (Theo vị trí)
Nếu chọn By Position (Theo vị trí), nhập số mã vạch Calibration Rack
(Giá đỡ hiệu chuẩn) và thông tin First Cal Position (Vị trí Hc đầu tiên).
9. Để lưu yêu cầu xác nhận khoảng đo thủ công, chọn Save (Lưu).

Giới thiệu về Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn)
Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) cung cấp dữ liệu về kết quả hiệu
chuẩn từ ít nhất 20 lô thuốc thử khác nhau và 20 gói thuốc thử cho mỗi xét
nghiệm.
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Ngoài xem thông tin về kết quả hiệu chuẩn, người vận hành cũng có thể
sử dụng Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) để thực hiện các chức năng
sau:
• Đánh giá kết quả hiệu chuẩn
• Chấp nhận hoặc từ chối kết quả hiệu chuẩn
• Vô hiệu hóa hiệu chuẩn
• Truy cập chi tiết kết quả hiệu chuẩn
• Xuất kết quả hiệu chuẩn
• Chỉnh sửa yêu cầu hiệu chuẩn
• Xóa yêu cầu hiệu chuẩn
Các đánh dấu màu đỏ và vàng cho biết có sự cố hiệu chuẩn cảnh báo nghiêm
trọng và sắp xảy ra. Kết quả hiệu chuẩn được tô đỏ cho biết việc hiệu chuẩn
đã hết hạn, bị từ chối hay tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn vượt quá giới hạn
và hiệu chuẩn này không hợp lệ. Thanh màu vàng dưới thẻ Calibration
Results (Kết quả hiệu chuẩn) cho biết tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn yêu cầu
người vận hành can thiệp để chấp nhận hoặc từ chối một hiệu chuẩn thuốc
thử xét nghiệm.
Hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng dấu kiểm bên cạnh một kết quả hiệu chuẩn
trong các điều kiện sau:
• Hiệu chuẩn xét nghiệm hợp lệ hiện tại và lô đang dùng để tính toán kết
quả xét nghiệm
• Hiệu chuẩn xét nghiệm Valid (Hợp lệ) cho cùng một xét nghiệm nhưng
khác lô
• Hiệu chuẩn lại Processing (Đang xử lý) cho một xét nghiệm và lô cụ thể
Để giới hạn số lượng hiệu chuẩn hiển thị, lọc theo các mục sau:
• Analyzer (Máy phân tích)
• Assay (Thí nghiệm)
• Reagent Lot (Lô thuốc thử)
• Reagent Pack (Gói thuốc thử)
• Phạm vi ngày
• Attributes (Thuộc tính)
Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) hiển thị thông tin kết quả hiệu
chuẩn cho Filters (Bộ lọc) đã chọn.
Tiêu đề cột

Lưu ý

Assay (Thí nghiệm)

Xét nghiệm hiển thị theo thứ tự
bảng chữ cái.
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Tiêu đề cột

Lưu ý

Analyzer (Máy phân tích)

Máy phân tích thực hiện hiệu chuẩn.

Cal Lot

ID lô chất hiệu chuẩn.

Result Date (Ngày có kết quả)

Ngày giờ hoàn thành hiệu chuẩn.

Cal Status (Tình trạng Hc)

Trạng thái hiệu chuẩn hiện tại.

Cal Exp (Thời hạn Hc)

Ngày và giờ hết hạn hiệu chuẩn.

Type (Loại)

Loại hiệu chuẩn (Trang 418 Loại
hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm )

Reagent Lot (Lô thuốc thử)

Số lô thuốc thử.

Pack/Well (Gói/giếng)

ID giếng và gói thuốc thử CH.
IM ID gói thuốc thử.

Flags (Nhãn)

Thông báo về trạng thái của một kết
quả hoặc mẫu hiệu chuẩn.
(Trang 443 Cờ Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn))

Kết quả hiệu chuẩn có thể là 1 trong 4 kết quả sau:
Kết quả hiệu chuẩn

Lưu ý

Valid (Hợp lệ)

Tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn nằm
trong thông số kỹ thuật của thông
tin xác định xét nghiệm.
Người vận hành đã chấp nhận hiệu
chuẩn Awaiting Acceptance (Chờ
chấp nhận).
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Kết quả hiệu chuẩn

Lưu ý

Rejected (Đã từ chối)

• Kết quả hiệu chuẩn không đáp
ứng tiêu chí chấp nhận.
• Người vận hành không chấp nhận
hiệu chuẩn Awaiting Acceptance
(Chờ chấp nhận) trước lần hiệu
chuẩn thứ hai cho cùng một xét
nghiệm và lô được hoàn tất với
kết quả Valid (Hợp lệ).
• Người vận hành không chấp nhận
hiệu chuẩn Awaiting Acceptance
(Chờ chấp nhận) trong khoảng
thời gian Awaiting Acceptance
(Chờ chấp nhận).
• Người vận hành đã từ chối hiệu
chuẩn Awaiting Acceptance (Chờ
chấp nhận).

Awaiting Acceptance (Chờ chấp
nhận)

Kết quả hiệu chuẩn không đáp ứng
tiêu chí chấp nhận cho 1 hoặc nhiều
giá trị hiệu chuẩn dự kiến và các điều
kiện sau được áp dụng:
• Automatic Acceptance (Tự động
chấp nhận) bị vô hiệu hóa trong
thông tin xác định xét nghiệm trên
CH
• Accept Cal (Chấp nhận Hc) được
kích hoạt trong thông tin xác định
xét nghiệm trên IM

Invalid (Không hợp lệ)

Hệ thống không thể tính kết quả
hiệu chuẩn trên CH.
Số lần lặp lại hiệu chuẩn IM không
đáp ứng yêu cầu tối thiểu hoặc
phòng thí nghiệm đã vô hiệu hóa
hiệu chuẩn.

Xem lại kết quả hiệu chuẩn
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn).
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2. Để giới hạn số lượng Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) hiển thị,
hãy sử dụng Filters (Bộ lọc).
3. Xem kết quả hiệu chuẩn trong cột Cal Status (Tình trạng Hc)
(Trang 455 Giới thiệu về thông tin xác định kết quả hiệu chuẩn).
4. Để xem thông tin chi tiết hiệu chuẩn, chọn một kết quả hiệu chuẩn.
5. Chọn Details (Chi tiết).
Giới thiệu trạng thái yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trong Calibration
Results (Kết quả hiệu chuẩn)
Yêu cầu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm có 1 trong các trạng thái hiệu
chuẩn sau (Cal Status (Tình trạng Hc)):

442

Cal Status (Tình trạng Hc)

Lưu ý

Calibration in Use (Đang sử dụng
hiệu chuẩn)

Hệ thống sử dụng hiệu chuẩn hợp lệ
hiện tại để tính toán kết quả của
bệnh nhân và kiểm chuẩn.

Ordered (Đã đặt lệnh)

Cal Status (Tình trạng Hc) giữ
nguyên là Ordered (Đã đặt lệnh) vì
hệ thống xác định các mẫu chất hiệu
chuẩn và xác nhận máy phân tích
định dùng đã sẵn sàng tiến hành
hiệu chuẩn.

Preparing (Đang chuẩn bị)

Hệ thống kiểm tra tính khả dụng của
mẫu chất hiệu chuẩn và thuốc thử.

Reserved (Đã đặt trước)

Hệ thống lên lịch trình thời điểm sẽ
xử lý hiệu chuẩn.

Processing (Đang xử lý)

Hệ thống xử lý các xét nghiệm chất
hiệu chuẩn.

Valid (Hợp lệ)

Tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn nằm
trong thông số kỹ thuật.

Invalid (Không hợp lệ)

Tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn nằm
ngoài thông số kỹ thuật.

Canceled (Đã hủy)

Người vận hành đã hủy và xóa yêu
cầu hiệu chuẩn.
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Cal Status (Tình trạng Hc)

Lưu ý

Extended (Gia hạn)

Người vận hành đã kéo dài ngày hết
hạn hiệu chuẩn bên ngoài khoảng
thời gian hiệu chuẩn để tiếp tục xử
lý mẫu.

Awaiting Acceptance (Chờ chấp
nhận)

Tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn nằm
ngoài thông số kỹ thuật đối với 1
hoặc nhiều giá trị hiệu chuẩn dự
kiến.
Người vận hành phải phân tích dữ
liệu hiệu chuẩn và chấp nhận hoặc
từ chối hiệu chuẩn.

Rejected (Đã từ chối)

Người vận hành đã từ chối hiệu
chuẩn sau khi phân tích nằm ngoài
tiêu chí chấp nhận của khoảng.

Expired (Hết hạn)

Hiệu chuẩn lô hoặc gói thuốc thử đã
vượt quá khoảng thời gian hiệu
chuẩn.

Cờ Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn)
Hệ thống sẽ hiển thị cờ kết quả hiệu chuẩn khi trạng thái của kết quả chất
hiệu chuẩn cần phải được chú ý thêm. Hệ thống có thể hiển thị 1 hoặc nhiều
cờ kết quả hiệu chuẩn sau đây.
Dấu hiệu

Kiểu

Lưu ý

Abnormal Reaction
CH
(Phản ứng bất thường)

Đã xảy ra lỗi có bọt.

Absorbance Error (Lỗi
hấp thụ)

Quang kế nằm ngoài
khoảng đo.

CH

Absorbance Limit (D)
CH
(Giới hạn hấp thụ (D))*

Đèn có mức năng lượng
thấp trong khi kiểm tra
đánh giá cuvet trống.

Analyzer Rejected (Bộ
phân tích bị từ chối)

Máy phân tích từ chối lệnh.
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444

Dấu hiệu

Kiểu

Lưu ý

Atellica Magline error

CH/IM

Atellica Magline Transport
không thể phân phối mẫu
tới máy phân tích do xảy ra
lỗi.

Bubble Detected (Phát
hiện bong bóng)

CH/IM

Hệ thống đã phát hiện
thấy lỗi thiếu mẫu hoặc
tính nguyên vẹn của mẫu.

Cal Invalid (Hc không
hợp lệ)

IM

Người vận hành không
tiến hành hiệu chuẩn hoặc
không thực hiện được quá
trình hiệu chuẩn.

Cal Range H (j) (Phạm vi CH
Hc H (j))*

Kết quả vượt quá phạm vi
cao cho hiệu chuẩn.

Cal Range L (k) (Phạm vi CH
Hc thấp (k))*

Kết quả vượt quá phạm vi
thấp cho hiệu chuẩn.

Calibrator OBS Expired
(Bộ hiệu chuẩn OBS đã
hết hạn)

CH

Mẫu hiệu chuẩn vượt quá
giới hạn ổn định bảo quản
Chất hiệu chuẩn – Chất
kiểm chuẩn.

Canceled (Đã hủy)

CH/IM

Hệ thống đã hủy xét
nghiệm này.

Check Atellica Magline
State (Kiểm tra tình
trạng Atellica Magline)

CH/IM

Hệ thống không thể xử lý
xét nghiệm vì
Atellica Magline Transport
không ở đúng trạng thái
hoặc nắp đang mở.

Check SH State

CH/IM

Hệ thống không thể xử lý
xét nghiệm vì Sample
Handler không ở trạng thái
chính xác hoặc các nắp
đang mở.

Clog (Kẹt)

IM

Hệ thống đã phát hiện ống
hút bị tắc.

Contaminated (Bị
nhiễm bẩn)

CH/IM

Ống hút thuốc thử bị bẩn.
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Dấu hiệu

Kiểu

Lưu ý

Crash (G) (Sự cố (G))*

CH

Hệ thống phát hiện thấy sự
cố vỡ ống hút.

Cuvette Loader Error
(Lỗi bộ nạp cuvet)

IM

Hệ thống không thể hoàn
tất xét nghiệm do cuvet bị
kẹt hoặc không nạp được.

Cuvette Temperature
IM
Out of Range (Nhiệt độ
cuvet ngoài phạm vi)

Nhiệt độ của vòng cuvet
nằm ngoài phạm vi.

Final Optical Density
CH
(Mật độ quang học cuối
cùng)

Mật độ quang học (OD)
cuối cùng lớn hơn khoảng
tuyến tính của quang kế.

General TDef Error (Lỗi
TDef chung)

IM

Phần mềm mô đun không
thể diễn giải loại lỗi mới.

IM Acid Error (Lỗi a-xít
IM)

IM

Hệ thống đã phát hiện
thấy không có đủ IM Acid
(A-xít IM) để tiến hành xét
nghiệm.

IM Base Error (Lỗi ba-zơ IM
IM)

Hệ thống đã phát hiện
thấy không có đủ IM Base
(Ba-zơ IM) để tiến hành xét
nghiệm.

Incomplete Set (Bộ
không đầy đủ)

IM

Nồng độ chất hiệu chuẩn
cần dùng không có trong
hệ thống.

Incubation Ring Error
(Lỗi vòng ủ)

IM

Hệ thống đã phát hiện
thấy lỗi trong quá trình ủ.

Incubation
Temperature is Out of
Range. (Nhiệt độ ủ
ngoài phạm vi.)

CH/IM

Nhiệt độ của bể vòng phản
ứng (CH) hoặc ngăn vòng
phản ứng (IM) nằm ngoài
phạm vi định sẵn.

Initial Optical Density
CH
(Mật độ quang học ban
đầu)
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Dấu hiệu

Kiểu

Lưu ý

Insufficient Points (n)
(Không đủ điểm (n))*

CH

Không có đủ số lượng (n)
điểm dữ liệu hợp lệ cho
hiệu chuẩn được yêu cầu.

Insufficient Reagent
(Không đủ thuốc thử)

CH/IM

Không có đủ lượng thuốc
thử cho xét nghiệm được
yêu cầu.

Insufficient Sample
(Không đủ mẫu)

CH/IM

Thể tích mẫu không đủ
dùng cho xét nghiệm được
yêu cầu.

Internal Error (Lỗi nội
bộ)

IM

Trình lập lịch mất quyền
kiểm soát xét nghiệm này.
Hệ thống không thể tiếp
tục xét nghiệm này vì lý do
an toàn.

Invalid Test (Xét
nghiệm không hợp lệ)

CH

Thông tin nhận dạng xét
nghiệm cho xét nghiệm
này không tồn tại hoặc
cụm hệ thống phụ IMT
không bật.

Investigational (Nghiên CH/IM
cứu)

Xét nghiệm được xác định
là Investigational (Nghiên
cứu) trong thông tin nhận
dạng xét nghiệm.
Nếu hệ thống dánh dấu 1
hoặc nhiều thành phần tỷ
lệ là Investigational
(Nghiên cứu), thì hệ thống
cũng sẽ đánh dấu kết quả
tỷ lệ là Investigational
(Nghiên cứu).
Hệ thống thay đổi kết quả
thành trạng thái xét
nghiệm Hold (Giữ).
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Dấu hiệu

Kiểu

Lưu ý

Irregular Aspiration
(Hút không đều)

CH/IM

Hệ thống phát hiện ra có
vấn đề với dung dịch thuốc
thử trong quá trình hút.
Kiểm tra gói thuốc thử xem
có nồng độ dung dịch thấp
hoặc bất thường không.

Liquid Level Sensor
Error (Q) (Lỗi bộ cảm
biến mức chất lỏng
(Q))*

CH

Hệ thống đã phát hiện lỗi
của cảm biến mức chất
lỏng.

Low IM Acid (A-xít IM
nồng độ thấp)

IM

Hệ thống đã phát hiện
thấy không có đủ IM Acid
(A-xít IM) để tiến hành xét
nghiệm.

Low IM Base (Ba-zơ IM
nồng độ thấp)

IM

Hệ thống đã phát hiện
thấy không có đủ IM Base
(Ba-zơ IM) để tiến hành xét
nghiệm.

Low IM Wash (Nước rửa IM
IM nồng độ thấp)

Hệ thống đã phát hiện
thấy không có đủ IM Wash
(Nước rửa IM) để tiến hành
xét nghiệm.

Low Probe Wash (Nước IM
rửa đầu dò thấp)

Hệ thống phát hiện thấy
không có đủ nước rửa ống
hút để tiến hành xét
nghiệm.

Low Ratio (Tỉ lệ thấp)

IM

Xét nghiệm trước sáng
không thành công hoặc tín
hiệu yếu.

Low Tips (Đầu tip thấp) IM

Hệ thống không thể tiến
hành xét nghiệm vì không
có đủ đầu hút.

Low Water (Nước thấp) IM

Hệ thống không thể tiến
hành xét nghiệm vì không
có đủ nước.
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Dấu hiệu

448

Kiểu

Lưu ý

Luminometer Error (Lỗi IM
máy đo cường độ sáng)

Hệ thống thu được kết quả
trong khi PMT nằm ngoài
phạm vi nhiệt độ.

Manually Canceled
(Hủy thủ công)

IM

Người vận hành đã hủy xét
nghiệm.

Measurement Error (Lỗi CH
đo)

Bộ tách sóng không tạo ra
giá trị đọc hoặc có sự cố với
thông số xét nghiệm.

Mechanism down (Cơ
chế ngừng hoạt động)

CH

Lỗi cơ học trên máy phân
tích đã ngăn hệ thống xử
lý yêu cầu xét nghiệm này.

Missing Module
Capability (Thiếu khả
năng mô-đun)

CH/IM

Hệ thống không thể xử lý
xét nghiệm vì có 1 hoặc
nhiều khả năng của hệ
thống không dùng được.

Missing Consumable
(Thiếu vật tư tiêu hao)

IM

Không có dung dịch hệ
thống trên máy phân tích.
Thay dung dịch hệ thống
và nạp lại mẫu.

Missing Reading (Thiếu CH
chỉ số)

Hệ thống không thể sử
dụng 1 hoặc nhiều giá trị
đo để tính kết quả. Nếu
điều này xảy ra trên nhiều
xét nghiệm, hãy khắc phục
sự cố quang kế. Đối với xét
nghiệm đơn lẻ, hãy chạy
lại xét nghiệm.

Mix Error (M) (Lỗi trộn
(M))*

Hệ thống phát hiện thấy
lỗi chuyển động của thiết
bị trộn.

CH

Module Unavailable
CH/IM
(Không có sẵn mô-đun)

Hệ thống không thể tiến
hành xét nghiệm vì có một
cụm hệ thống đang ngoại
tuyến.

No Ancillary (Không có IM
phụ trợ)

Xét nghiệm yêu cầu có
thuốc thử phụ.
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Dấu hiệu

Kiểu

Lưu ý

No Diluent (Không có
chất pha loãng)

IM

Hệ thống đã lên lịch pha
loãng tự động và không
nạp chất pha loãng cho xét
nghiệm này.

No Lot Match (Không có CH/IM
lô nào khớp)

Xét nghiệm đòi hỏi có một
tổ hợp lô thuốc thử chính
và thuốc thử phụ cụ thể.

Check Reagents (Kiểm
tra thuốc thử)

Thuốc thử chính bị vô hiệu
hóa, không sử dụng được
hoặc không được nạp cho
xét nghiệm này.

CH/IM

No Prior Lot Cal (Không CH/IM
Hiệu chuẩn Lô trước)

Hệ thống không thể tiến
hành hiệu chuẩn gói vì
mục hiệu chuẩn lô trước
không tồn tại.

Patient Processing
CH/IM
Disabled (Tắt xử lý bệnh
nhân)

Hệ thống không thể
Perform QC with
Calibration (Thực hiện QC
có hiệu chuẩn) vì Patient
Sample Processing (Đang
xử lý mẫu bệnh nhân) đã
tắt.

PMT Temperature
(Nhiệt độ PMT)

IM

Nhiệt độ PMT nằm ngoài
phạm vi.

Priming (Mồi)

CH

Hệ thống không thể tiến
hành xét nghiệm vì cần lên
lịch trình châm mồi cho
ống hút hoặc bơm.
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450

Dấu hiệu

Kiểu

Lưu ý

Rack ID Conflict (Mâu
thuẫn ID giá đỡ)

CH/IM

Hệ thống xác định rằng các
yêu cầu được tạo bằng ID
giá và SID không phải là
yêu cầu mà hệ thống
mong đợi nằm trong giá.
Hệ thống sẽ tạm ngừng
những yêu cầu này do
không an toàn. Người vận
hành có thể khởi động lại
yêu cầu bằng cách hủy tạm
ngừng.

Rack ID Timeout (Thời
gian chờ ID giá đỡ)

CH/IM

Những yêu cầu được tạo
chỉ bằng ID giá sẽ không
phù hợp với ống trong
vòng 4 giờ. Hệ thống sẽ
tạm ngừng những yêu cầu
này và chờ người vận hành
can thiệp để hủy tạm
ngừng sau khi xem xét cẩn
thận.

Reagent Compartment
Error (Lỗi khoang chứa
thuốc thử)

IM

Hệ thống không thể phân
phối thuốc thử do lỗi cơ
học hoặc do gói đặt ở
những vị trí không mong
muốn.

Reagent Compartment
Humidity (Độ ẩm
khoang chứa thuốc
thử)

IM

Độ ẩm của ngăn thuốc thử
đã vượt quá hoặc thấp hơn
phạm vi hoạt động.

Reagent Compartment
Temperature (Nhiệt độ
khoang chứa thuốc
thử)

IM

Hệ thống thu được kết quả
sử dụng các thuốc thử
chính hoặc phụ nhận được
khi hệ thống gặp tình
trạng cảnh báo về nhiệt độ
khoang thuốc thử.

Reagent Loader Error
(Lỗi bộ nạp thuốc thử)

CH/IM

Hệ thống không thể nạp
thuốc thử vào ngăn cho
xét nghiệm này.
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Dấu hiệu

Kiểu

Lưu ý

Reagent Lot Expired (Lô CH/IM
thuốc thử hết hạn)

Lô thuốc thử đã hết hạn.

Reagent Prep in
Progress (Đang chuẩn
bị thuốc thử)

IM

Hệ thống không thể xử lý
xét nghiệm vì hoạt động
trộn thuốc thử đang được
thực hiện.

Reagent Probe1 Error
IM
(Lỗi đầu dò thuốc thử 1)

Hệ thống không thể phân
phối thuốc thử.

Reagent Probe 2 Error IM
(Lỗi đầu dò thuốc thử 2)

Hệ thống không thể phân
phối thuốc thử.

Reagent Probe 3 Error IM
(Lỗi đầu dò thuốc thử 3)

Hệ thống không thể phân
phối thuốc thử.

Reagent Ring
Temperature is Out of
Range. (Nhiệt độ vòng
thuốc thử ngoài phạm
vi.)

IM

Hệ thống đã phát hiện
nhiệt độ của vòng thuốc
thử nằm ngoài phạm vi.

Reagent Ring
Temperature Warning
(Cảnh báo nhiệt độ
vòng thuốc thử)

IM

Hệ thống đã phát hiện
nhiệt độ của vòng thuốc
thử nằm ngoài phạm vi.

Reagent Stability
IM
Expired (Độ ổn định của
thuốc thử đã hết hạn)

Hệ thống không thể sử
dụng thuốc thử do đã hết
thời hạn ổn định trên hệ
thống.

Safety (S) (An toàn
(S))*

CH/IM

Đã xảy ra lỗi hệ thống.

Sample Error (Lỗi mẫu
vật)

CH/IM

Có lỗi ở 1 hoặc nhiều chất
hiệu chuẩn hoặc mẫu kiểm
chuẩn được liên kết với
lệnh.

Sample Integrity (Tính
toàn vẹn của mẫu)

CH/IM

Hệ thống phát hiện thấy
tình trạng hút mẫu bất
thường. Kết quả xét
nghiệm là Lỗi.
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Dấu hiệu

Kiểu

Lưu ý

Sample Probe Error (Lỗi IM
đầu dò mẫu)

Hệ thống không thể hoàn
tất xét nghiệm đã lên lịch
do không có ống hút mẫu.

Sample Short (s) (Mẫu
ngắn (s))*

Hệ thống đã phát hiện
thấy không có đủ lượng
mẫu cho xét nghiệm đã lên
lịch.

CH

Sample Tip Loader Error IM
(Lỗi bộ nạp đầu tip
mẫu)

Hệ thống không thể nạp
đầu hút mẫu.

Sample Unloaded (Mẫu CH/IM
được dỡ tải)

Mẫu không còn trên hệ
thống nữa.

Software Error (Lỗi
phần mềm)

Tình trạng hỏng phần
mềm hoặc cơ sở dữ liệu
của kết quả đã gây ra lỗi.

CH/IM

Cờ này cho biết vấn đề
nghiêm trọng. Hãy dừng
hệ thống và kiểm tra kết
quả.
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Substrate Error

CH

Đã dùng hết chất nền.

System Error (Lỗi hệ
thống)

CH/IM

Hệ thống đã gặp nhiều lỗi
cơ học trước khi xử lý yêu
cầu. Hãy kiểm tra khả năng
đối với máy phân tích.

Temperature Error (F)
(Lỗi nhiệt độ (F))*

CH

Nhiệt độ của bể vòng phản
ứng nằm ngoài phạm vi
mà người vận hành đã cấu
hình.

Test Canceled (Xét
nghiệm đã bị hủy)

CH/IM

Người vận hành hủy xét
nghiệm theo cách thủ
công.

Thermistor (T) (Điện trở CH
nhiệt (T))*

Hệ thống phát hiện thấy
nhiệt điện trở bất thường.

Unable to process
CH
LYTES (Không thể xử lý
LYTES)

CH Analyzer không thể xử
lý xét nghiệm NA, K và CL.
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Dấu hiệu

Kiểu

Lưu ý

Unable to wash
CH
cuvettes (Không thể rửa
cuvet)

Hệ thống không thể rửa
cuvet do thiếu dung dịch
hệ thống hoặc do lỗi cơ
học.

Waiting for Calibrator
Samples (Đang chờ
Mẫu Chất hiệu chuẩn)

CH/IM

Mẫu hiệu chuẩn cần dùng
không có trên hệ thống.

Waiting for QC Samples CH/IM
(Đang chờ Mẫu QC)

Cấu hình xét nghiệm có
Perform QC with
Calibration (Thực hiện QC
có hiệu chuẩn) nhưng mẫu
kiểm chuẩn không có trên
hệ thống.

Wash Ring Error (Lỗi
vòng rửa)

IM

Máy phân tích không thể
tiến hành xét nghiệm vì có
cụm hệ thống vòng rửa
đang ở chế độ Ngoại
tuyến. Kiểm tra khả năng
của bạn.

Waste Full (Đầy chất
thải)

IM

Hệ thống không thể tiến
hành xét nghiệm vì thùng
cuvet, thùng đựng đầu hút
mẫu, khay đựng đầu hút
hoặc bồn chứa chất thải đã
đầy.

Water Pressure Error
(Lỗi áp suất nước)

CH/IM

Máy phân tích không thể
tiến hành xét nghiệm vì áp
suất nước không đạt yêu
cầu.

Wrong Pack ID (ID gói bị CH/IM
sai)

Người vận hành không
nạp thuốc thử chính hoặc
phụ có số seri gói được chỉ
định cho xét nghiệm này.

* Hệ thống thay thế chữ hoặc ký hiệu trong ngoặc đơn bằng một giá trị cụ
thể.
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Giới thiệu về Attributes (Thuộc tính) của Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn)
Attributes (Thuộc tính) trên khu vực Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn)
Filters (Bộ lọc) cung cấp các tùy chọn lọc trạng thái hiệu chuẩn.
Attributes (Thuộc tính)

Lưu ý

Pending (Chờ xử lý)

Ở 1 trong các trạng thái sau:
• Đang chuẩn bị
• Lên lịch
• Đang xử lý
• Awaiting Acceptance (Chờ chấp
nhận)

Expired (Đã hết hạn)

Vượt quá khoảng thời gian hiệu
chuẩn.

Invalid (Không hợp lệ)

Tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn nằm
ngoài thông số kỹ thuật của thông
tin nhận dạng xét nghiệm.

Rejected (Đã từ chối)

Các hiệu chuẩn do người vận hành
từ chối.

Extended (Đã gia hạn)

Kết quả hiệu chuẩn mở rộng
(Trang 412 Giới thiệu về kéo dài
khoảng thời gian hiệu chuẩn).

Valid (Hợp lệ)

Tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn phù
hợp với thông số kỹ thuật của thông
tin nhận dạng xét nghiệm hoặc
người vận hành đã chấp nhận kết
quả thủ công sau khi đánh giá dữ
liệu.

Canceled

Yêu cầu hiệu chuẩn do người vận
hành hoặc hệ thống hủy.

Ordered (Đã đặt lệnh)

Yêu cầu hiệu chuẩn tồn tại và hệ
thống kiểm tra tính sẵn có của thuốc
thử và chất hiệu chuẩn.

Measuring Interval Verification (Xác Kết quả của nghiên cứu tuyến tính.
nhận khoảng đo)
Calibration (Hiệu chuẩn)
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Attributes (Thuộc tính)

Lưu ý

Active (Hoạt động)

Hiệu chuẩn đang được sử dụng để
tính toán kết quả của bệnh nhân và
chất kiểm chuẩn.

Giới thiệu về thông tin xác định kết quả hiệu chuẩn
Kết quả hiệu chuẩn

Lưu ý

Valid (Hợp lệ)

Tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn nằm
trong thông số kỹ thuật của thông
tin xác định xét nghiệm.

Invalid (Không hợp lệ)

Tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn nằm
ngoài thông số kỹ thuật của thông
tin nhận dạng xét nghiệm.

Awaiting Acceptance (Chờ chấp
nhận)

Tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn nằm
ngoài thông số kỹ thuật của thông
tin nhận dạng xét nghiệm đối với 1
hoặc nhiều giá trị hiệu chuẩn dự
kiến.

Giới thiệu về chấp nhận hiệu chuẩn
Hệ thống sẽ so sánh kết quả hiệu chuẩn với tiêu chí chấp nhận xét nghiệm
và xác định 1 trong 4 kết quả đầu ra sau:
• Valid (Hợp lệ)
• Rejected (Đã từ chối)
• Awaiting Acceptance (Chờ chấp nhận)
• Invalid (Không hợp lệ)
Việc chấp nhận tự động và thủ công hiệu chuẩn xét nghiệm sẽ tùy thuộc
vào cài đặt cấu hình hệ thống (Trang 455 Giới thiệu về chấp nhận hiệu chuẩn
xét nghiệm trên CH), (Trang 456 Giới thiệu về chấp nhận hiệu chuẩn xét
nghiệm trên IM).
Giới thiệu về chấp nhận hiệu chuẩn xét nghiệm trên CH
Việc chấp nhận tự động hiệu chuẩn xét nghiệm trên CH sẽ tùy thuộc vào cài
đặt cấu hình hệ thống.
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Nếu Automatic Acceptance (Tự động chấp nhận) được bật trong thông tin
nhận dạng xét nghiệm trên CH và kết quả hiệu chuẩn đáp ứng tiêu chí chấp
nhận khi đánh giá, hệ thống sẽ tự động chấp nhận hiệu chuẩn trên CH. Hệ
thống sẽ đặt trạng thái hiệu chuẩn được chấp nhận là Valid (Hợp lệ). Khi kết
quả hiệu chuẩn không đáp ứng tiêu chí chấp nhận khi đánh giá, hệ thống
sẽ đặt trạng thái hiệu chuẩn là Awaiting Acceptance (Chờ chấp nhận). Nếu
hệ thống không thể tính toán kết quả hiệu chuẩn, trạng thái hiệu chuẩn sẽ
là Invalid (Không hợp lệ).
Nếu Automatic Acceptance (Tự động chấp nhận) bị tắt trong thông tin nhận
dạng xét nghiệm trên CH và tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn nằm trong hoặc
ngoài thông số của thông tin nhận dạng xét nghiệm, hệ thống sẽ đặt hiệu
chuẩn trên CH là Awaiting Acceptance (Chờ chấp nhận). Người vận hành sẽ
xem lại dữ liệu hiệu chuẩn và chấp nhận hoặc từ chối hiệu chuẩn. Nếu người
vận hành chấp nhận hiệu chuẩn, hệ thống sẽ đặt trạng thái hiệu chuẩn là
Valid (Hợp lệ). Nếu người vận hành từ chối hiệu chuẩn, hệ thống sẽ đặt trạng
thái hiệu chuẩn là Rejected (Đã từ chối).
Giới thiệu về chấp nhận hiệu chuẩn xét nghiệm trên IM
IM Analyzer tự động chấp nhận hiệu chuẩn trong các điều kiện cụ thể. Khi
kết quả hiệu chuẩn đáp ứng tất cả tiêu chí chấp nhận, hệ thống sẽ đặt trạng
thái hiệu chuẩn là Valid (Hợp lệ). Khi kết quả hiệu chuẩn không đáp ứng tất
cả tiêu chí chấp nhận, hệ thống sẽ đặt trạng thái hiệu chuẩn là Rejected (Đã
từ chối).
Người vận hành có tùy chọn cấu hình hệ thống để chấp nhập hoặc từ chối
hiệu chuẩn cho từng xét nghiệm theo cách thủ công.
Nếu Accept Cal (Chấp nhận Hc) được bật trong thông tin xác định xét nghiệm
IM và kết quả hiệu chuẩn đáp ứng tiêu chí chấp nhận khi đánh giá, hệ thống
sẽ tự động đặt trạng thái hiệu chuẩn là Valid (Hợp lệ). Khi kết quả hiệu chuẩn
nằm trong phạm vi chấp nhận thủ công, hệ thống sẽ đặt trạng thái hiệu
chuẩn là Awaiting Acceptance (Chờ chấp nhận). Người vận hành sẽ xem lại
dữ liệu hiệu chuẩn và chấp nhận hoặc từ chối hiệu chuẩn. Nếu người vận
hành chấp nhận hiệu chuẩn, hệ thống sẽ đặt trạng thái hiệu chuẩn là Valid
(Hợp lệ). Nếu người vận hành từ chối hiệu chuẩn, hệ thống sẽ đặt trạng thái
hiệu chuẩn là Rejected (Đã từ chối).
Nếu hệ thống không thể tính toán kết quả hiệu chuẩn, trạng thái hiệu chuẩn
sẽ là Invalid (Không hợp lệ).
Chấp nhận kết quả hiệu chuẩn
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn).
2. Chọn kết quả hiệu chuẩn có trạng thái Awaiting Acceptance (Chờ chấp
nhận).
3. Chọn Details (Chi tiết).
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4. Đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn.
5. Chọn Accept (Chấp nhận).
6. Để lưu lý do chấp nhận hiệu chuẩn thành văn bản, chọn Edit (Chỉnh
sửa) trong khu vực Comments (Nhận xét).
LƯU Ý: Hệ thống yêu cầu có nhận xét nếu hiệu chuẩn không đáp ứng
tiêu chí chấp nhận.
Từ chối kết quả hiệu chuẩn
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn).
2. Chọn kết quả hiệu chuẩn có trạng thái Awaiting Acceptance (Chờ chấp
nhận).
3. Chọn Details (Chi tiết).
4. Đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn.
5. Chọn Reject (Từ chối).
6. Để tùy chọn ghi lý do từ chối hiệu chuẩn thành văn bản, chọn Edit (Chỉnh
sửa) trong khu vực Comments (Nhận xét).
LƯU Ý: Hệ thống yêu cầu có nhận xét nếu hiệu chuẩn không đáp ứng
tiêu chí chấp nhận.
Giới thiệu về giá trị đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên CH
Hệ thống xem lại tiêu chí đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn trong thông tin nhận
diện xét nghiệm dưới đây khi xác định kết quả hiệu chuẩn. Nếu bất kỳ tiêu
chí chấp nhận nào không được đáp ứng, hệ thống không thể tự động chấp
nhận hiệu chuẩn. Người vận hành sẽ phải can thiệp.
Tiêu chí đánh giá dữ
liệu hiệu chuẩn

Lưu ý

Percent Bias (Phần trăm Độ lệch là độ lệch giữa giá trị chất hiệu chuẩn
độ lệch)
được khôi phục và giá trị chất hiệu chuẩn dự kiến
cho tất cả các mức.
% độ lệch = ((Giá trị được khôi
phục-Giá trị dự kiến)/Giá trị dự
kiến) * 100
Slope (Độ nghiêng)
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Tiêu chí đánh giá dữ
liệu hiệu chuẩn

Lưu ý

Intercept (Giao điểm)

Hệ số chặn Y của biểu đồ giá trị chất hiệu chuẩn
được khôi phục so với giá trị dự kiến.

Correlation Coefficient
Range (Biên độ hệ số
tương quan)

Đánh giá mối quan hệ tuyến tính giữa giá trị chất
hiệu chuẩn được khôi phục với giá trị dự kiến.

Percent Deviation
(Phần trăm sai số)

Đánh giá mức thích hợp của kết quả mức chất
hiệu chuẩn với giá trị chất hiệu chuẩn dự kiến.
Tương tự như % độ lệch, ngoại trừ trường hợp hệ
thống tính giá trị tuyệt đối để đảm bảo rằng độ
lệch cao ở 1 mức không hủy độ lệch thấp ở một
mức khác.

Percent Deviation
Đánh giá mức thích hợp của mức chất hiệu chuẩn
Excluding Low Level
với mức chất hiệu chuẩn dự kiến. Hệ thống sẽ loại
(Phần trăm sai số ngoại trừ mức thấp.
trừ mức thấp)
QC Results Must Be
Nếu được chọn, hệ thống sẽ thực hiện kiểm
Within Ranges (Kết quả chuẩn kèm theo hiệu chuẩn. Kết quả kiểm chuẩn
QC phải nằm trong biên phải trong giới hạn kiểm chuẩn đã xác định.
độ)
Độ chính xác đánh giá sự phù hợp của kết quả hiệu chuẩn được khôi phục
với giá trị chất hiệu chuẩn dự kiến.
Dữ liệu đánh giá độ chính xác của Lưu ý
mức chất hiệu chuẩn
Average Recovered Bottle Values

Trung bình của các giá trị được khôi
phục.

Recovery Percent Bias

Độ lệch giữa giá trị được khôi phục
và giá trị chất hiệu chuẩn dự kiến
cho từng mức chất hiệu chuẩn.

Độ chụm đánh giá mức thay đổi giữa các kết quả lặp lại của một mức chất
hiệu chuẩn.
Dữ liệu đánh giá độ chụm của mức Lưu ý
chất hiệu chuẩn
SD
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Dữ liệu đánh giá độ chụm của mức Lưu ý
chất hiệu chuẩn
Recovery Level %CV

Độ chụm của kết quả được khôi phục

Delta System Response

Phản hồi delta của hệ thống giữa các
mức chất hiệu chuẩn được ghép cặp
cho từng cặp mức, 1–2, 2–3, 3–4,
4–5.

Đặc tính hiệu chuẩn xét nghiệm CH bao gồm 2 tiêu chí chấp nhận không thể
chỉnh sửa.
Tiêu chí chấp nhận hệ thống

Lưu ý

No flags or comments (Không có cờ Hệ thống kiểm tra lỗi xử lý hoặc đo.
hoặc bình luận)
No auto-excluded replicates (Không Hệ thống tự động loại trừ các kết quả
có bản sao được loại trừ tự động)
của lần lặp lại có chứa lỗi xử lý hoặc
đo.

Xem tiêu chí chấp nhận cho hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên CH
1. Trên thanh Lệnh, chọn Setup (Cài đặt) > Test Definition (Xác định xét
nghiệm) > CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH).
2. Chọn một xét nghiệm từ danh sách xét nghiệm.
3. Chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Acceptance (Chấp nhận).
Giới thiệu về đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên IM
Hệ thống đánh giá việc hiệu chuẩn bằng các giá trị từ mã vạch 2D MC TDEF
đã quét của lô thuốc thử. Thông tin xác định đường cong chính bao gồm các
nồng độ chuẩn, RLU có liên quan và giá trị mục tiêu mà hệ thống sử dụng
để đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn. Hệ thống xác định khoảng giá trị mục tiêu
cho %CV được chấp nhận, tỷ lệ, độ dốc và độ lệch chất hiệu chuẩn. Hiệu
chuẩn hợp lệ nếu kết quả hiệu chuẩn nằm trong các phạm vi được xác định
và quan sát mà hệ thống tính toán.
Giới thiệu về giá trị đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên IM
Khi xác định kết quả hiệu chuẩn, hệ thống xem xét các giá trị đánh giá dữ
liệu hiệu chuẩn thông tin xác định nhận dạng sau:
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Giá trị đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn Lưu ý
Signal Slope

So sánh các RLU của chất hiệu chuẩn
nồng độ cao và thấp với Đường
cong chính (Trang 461 Giới thiệu về
Signal Slope hiệu chuẩn trên IM).

Signal Ratio

So sánh RLU của chất hiệu chuẩn
nồng độ cao và thấp (Trang 462 Giới
thiệu về Signal Ratio hiệu chuẩn
trên IM).

Level Deviation

Đánh giá mức phù hợp của các RLU
của chất hiệu chuẩn nồng độ cao và
thấp với đường cong chính. Các giá
trị này là số đo tương đối của độ lệch
của các RLU trung bình của chất hiệu
chuẩn nồng độ thấp và chất hiệu
chuẩn nồng độ cao từ đường cong
chính (Trang 462 Giới thiệu về hiệu
chuẩn IM được cho phép Level
Deviation).

Minimum replicates (Số bản sao tối Số lượng mẫu chất hiệu chuẩn tối
thiểu)
thiểu mà hệ thống hút cho từng mức
chất hiệu chuẩn. Thông tin nhận
dạng xét nghiệm chứa các cài đặt
cho số lần lặp lại tối thiểu cần thiết
cho một lần hiệu chuẩn
(Trang 729 Giới thiệu về các thông
số Calibration (Hiệu chuẩn) trong IM
Test Definition (Xác định xét nghiệm
IM)). Đây là tiêu chí đầu tiên mà hệ
thống kiểm tra sau khi thực hiện
hiệu chuẩn.
Low Level %CV (%CV mức thấp)

460

Độ chụm của số lần lặp lại chất hiệu
chuẩn nồng độ thấp dựa trên RLU.
CV tối đa được cho phép đối với hiệu
chuẩn hợp lệ. CV của số lần lặp lại
của từng chất hiệu chuẩn không thể
vượt quá giá trị được chấp nhận đã
xác định.
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Giá trị đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn Lưu ý
High Level %CV (%CV mức cao)

Độ chụm của số lần lặp lại chất hiệu
chuẩn nồng độ cao dựa trên RLU. CV
tối đa được cho phép đối với hiệu
chuẩn hợp lệ. CV của số lần lặp lại
của từng chất hiệu chuẩn không thể
vượt quá giá trị được chấp nhận đã
xác định.

Critical Precision (Độ chính xác tới
hạn)

Giá trị thông tin xác định đường
cong chính mà hệ thống sử dụng để
xác định xem độ lệch có quá lớn để
tự động loại trừ.

Minimum % neutralization (% trung Tiêu chí chấp nhận cho hiệu chuẩn
hòa tối thiểu)
xác nhận (CONF) Hbs. Giá trị được
chấp nhận là mức trung hòa 50%.

Giới thiệu về Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp nhận) cho hiệu chuẩn thuốc thử xét
nghiệm trên IM
Thông tin nhận dạng xét nghiệm chứa các cài đặt tiêu chí chấp nhận hiệu
chuẩn. Đánh giá tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn để chấp nhận thủ công kết
quả hiệu chuẩn. Nếu được cấu hình, hệ thống sẽ tự động chấp nhận kết quả
hiệu chuẩn nếu tiêu chí chấp nhận được đáp ứng.
Acceptance Criteria
(Tiêu chí chấp nhận)

Lưu ý

Criteria (Tiêu chí)

Tiêu chí chấp nhận trong thông tin xác định xét
nghiệm

Result (Kết quả)

Cho biết kết quả hiệu chuẩn là đạt hay không đạt

Value (Giá trị)

Kết quả đã khôi phục hoặc đo được

Expected (Dự kiến)

Khoảng giá trị chất hiệu chuẩn dự kiến

Observed (Đã quan sát) Khoảng giá trị chất hiệu chuẩn dự kiến

Giới thiệu về Signal Slope hiệu chuẩn trên IM
Hệ thống xem xét tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn, bao gồm Signal Slope.
Signal Slope là so sánh các RLU của chất hiệu chuẩn nồng độ cao và thấp với
Đường cong chính:
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Hệ số góc = (RLU dự kiến của chất hiệu chuẩn nồng độ cao
- RLU dự kiến của chất hiệu chuẩn nồng độ thấp)/(RLU đo
được của chất hiệu chuẩn nồng độ cao - RLU đo được của
chất hiệu chuẩn nồng độ thấp)
Giới thiệu về Signal Ratio hiệu chuẩn trên IM
Signal Ratio là so sánh các RLU của chất hiệu chuẩn nồng độ cao và thấp.
Đối với xét nghiệm sandwich, giá trị tỷ lệ là độ lệch giữa giá trị RLU trung
bình của chất hiệu chuẩn nồng độ cao và giá trị RLU trung bình của chất hiệu
chuẩn nồng độ thấp chia cho giá trị RLU trung bình của chất hiệu chuẩn nồng
độ thấp:
Tỷ lệ = (RLU trung bình của chất hiệu chuẩn nồng độ cao
- RLU trung bình của chất hiệu chuẩn nồng độ thấp)/RLU
trung bình của chất hiệu chuẩn nồng độ thấp
Đối với xét nghiệm cạnh tranh, giá trị tỷ lệ là độ lệch giữa giá trị RLU trung
bình của chất hiệu chuẩn nồng độ thấp và giá trị RLU trung bình của chất
hiệu chuẩn nồng độ cao chia cho giá trị RLU trung bình của chất hiệu chuẩn
nồng độ cao:
Tỷ lệ = (RLU trung bình của chất hiệu chuẩn nồng độ thấp
- RLU trung bình của chất hiệu chuẩn nồng độ cao)/RLU
trung bình của chất hiệu chuẩn nồng độ cao
Giới thiệu về hiệu chuẩn IM được cho phép Level Deviation
Level Deviation đánh giá mức phù hợp của các RLU của chất hiệu chuẩn nồng
độ cao và thấp với đường cong chính. Các giá trị này là số đo tương đối của
độ lệch của các RLU trung bình của chất hiệu chuẩn nồng độ thấp và chất
hiệu chuẩn nồng độ cao từ đường cong chính.
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Đường cong chính với độ lệch thấp và cao

1
2
3
4
5

RLU
Độ lệch chất hiệu chuẩn nồng độ cao
Đường cong chính
Độ lệch chất hiệu chuẩn nồng độ thấp
Nồng độ

Giới thiệu về hệ số biến thiên và kết quả hiệu chuẩn trên IM
Phần trăm hệ số biến thiên (%CV) là độ chụm của số lần lặp lại chất hiệu
chuẩn cho từng mức dựa trên RLU.
%CV được chấp nhận là %CV tối đa có thể chấp nhận cho hiệu chuẩn hợp lệ.
%CV của số lần lặp lại của từng chất hiệu chuẩn không thể vượt quá giá trị
được chấp nhận đã xác định. Đây là tiêu chí đầu tiên mà hệ thống kiểm tra
sau khi thực hiện hiệu chuẩn.
Độ chụm tới hạn là giá trị trong thông tin xác định Đường cong chính mà hệ
thống sử dụng để xác định xem độ lệch có quá lớn để loại trừ.
Giới thiệu về khoảng hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm được xác định trên IM
Mã vạch 2D của Đường cong chính và thông tin nhận dạng xét nghiệm (MC
TDEF) bao gồm các phạm vi được xác định cho Slope (Độ nghiêng), Ratio (Tỉ
lệ), Allowed Low Level Deviation (Độ lệch mức thấp cho phép) và Allowed
High Level Deviation (Độ lệch mức cao cho phép) của lô thuốc thử xét
nghiệm. IM Analyzer sử dụng các giá trị này để đánh giá kết quả hiệu chuẩn.
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Giới thiệu về phạm vi hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm được quan sát trên IM
Sau khi thực hiện 4 hiệu chuẩn hợp lệ cho tổ hợp lô thuốc thử và lô chất hiệu
chuẩn mới, IM Analyzer sẽ tính các phạm vi quan sát cho Slope (Độ
nghiêng), Ratio (Tỉ lệ), Allowed Low Level Deviation (Độ lệch mức thấp cho
phép) và Allowed High Level Deviation (Độ lệch mức cao cho phép). Bằng
cách sử dụng cùng một kết hợp lô thuốc thử và lô chất hiệu chuẩn, hệ thống
so sánh kết quả từ các hiệu chuẩn sau đó với các khoảng phạm vi xác định
từ thông tin xác định Đường cong chính và với các phạm vi quan sát được
hệ thống tính toán. Hệ thống tính toán lại phạm vi quan sát với từng hiệu
chuẩn hợp lệ.
Hệ thống thiết lập các phạm vi mới cho các trường hợp sau:
• Lô thuốc thử mới
• Lô chất hiệu chuẩn mới
Phạm vi quan sát dành riêng cho hệ thống và hẹp hơn phạm vi được xác định.
Xuất kết quả hiệu chuẩn
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn).
2. Để giới hạn số lượng Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) hiển thị,
hãy sử dụng Filters (Bộ lọc).
3. Chọn hiệu chuẩn thích hợp.
4. Chọn Export (Xuất).
5. Chỉ định tên và loại tập tin hợp lệ cho các tập tin đã lưu:
– Giá trị có phân tách tab (*.tsv)
– Dữ liệu XML (*.xml)
6. Chọn vị trí lưu trữ.
7. Chọn Save (Lưu).
Giới thiệu về Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) Details (Chi tiết)
Cửa sổ thông tin chi tiết Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) có các khu
vực cần quan tâm sau:
• Thông tin yêu cầu hiệu chuẩn (Trang 465 Giới thiệu về Information (Thông
tin) chi tiết Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn))
• Data (Dữ liệu) (Trang 467 Giới thiệu về Thông tin chi tiết Calibration
Results (Kết quả hiệu chuẩn))
• QC Perfomed with Calibration (QC đã thực hiện có hiệu chuẩn)
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• Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp nhận) (Trang 457 Giới thiệu về giá trị
đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm trên CH),
(Trang 459 Giới thiệu về giá trị đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn thuốc thử xét
nghiệm trên IM)
• Comments (Nhận xét)
• Graph (Biểu đồ)
Ngoài xem thông tin về kết quả hiệu chuẩn, người vận hành cũng có thể
sử dụng Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) Details (Chi tiết) để thực
hiện các chức năng sau:
• Print (In)
• Accept (Chấp nhận)
• Reject (Từ chối)
• Invalidate (Không hợp lệ)
Giới thiệu về Information (Thông tin) chi tiết Calibration Results (Kết quả hiệu
chuẩn)
Cửa sổ Thông tin chi tiết về Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) tóm tắt
thông tin yêu cầu cho chất hiệu chuẩn từ thông tin nhận dạng xét nghiệm,
dữ liệu mã vạch của gói thuốc thử hoặc các mục nhập do người vận hành
xác định.
Information (Thông tin)

Lưu ý

Activity (Hoạt động)

Loại hiệu chuẩn (Trang 418 Loại hiệu
chuẩn thuốc thử xét nghiệm ).

Assay (Thí nghiệm)

Tên thuốc thử xét nghiệm được
hiệu chuẩn

Units (Đơn vị)

Đơn vị kết quả xét nghiệm.

Calculation Type (Loại tính toán)

Lôgarit của đường cong chuẩn cụ thể
để tính nồng độ chất phân tích.

Ordered Date (Ngày ra lệnh)

Ngày và giờ hệ thống hoặc người vận
hành đưa ra lệnh hiệu chuẩn.

Completed Date (Ngày hoàn thành) Ngày giờ có kết quả hiệu chuẩn.
Accepted By (Được chấp nhận bởi)

ID người vận hành để chấp nhận hiệu
chuẩn thủ công hoặc để hệ thống
chấp nhận tự động.

Analyzer Name (Tên máy phân tích) Máy phân tích xử lý hiệu chuẩn.
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Information (Thông tin)

Lưu ý

Analyzer Serial Number (Số sê-ri
máy phân tích)

Số seri của máy phân tích.

Reagent Lot (Lô thuốc thử)

Lô thuốc thử xét nghiệm được hiệu
chuẩn.

Pack/Well (Gói/giếng)

Mã nhận dạng gói thuốc thử chính
của xét nghiệm được hiệu chuẩn trên
IM.
Mã nhận dạng gói và lọ thuốc thử của
xét nghiệm được hiệu chuẩn trên CH.

Ancillary 1 (Phụ 1)

Xét nghiệm được hiệu chuẩn yêu cầu
gói thuốc thử phụ 1.

Ancillary 1 Lot/Pack (Lô/gói phụ 1)

Mã nhận dạng gói và lô thuốc thử
phụ 1.

Ancillary 2 (Phụ 2)

Xét nghiệm được hiệu chuẩn yêu cầu
gói thuốc thử phụ thứ hai.

Ancillary 2 Lot/Pack (Lô/gói phụ 2)

Mã nhận dạng gói và lô thuốc thử
phụ 2.

Calibrator Name (Tên chất hiệu
chuẩn)

Tên chất hiệu chuẩn.

Calibrator Lot (Lô chất hiệu chuẩn) Lô chất hiệu chuẩn.
Cal Status (Tình trạng Hc)

Trạng thái hiệu chuẩn.

Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp
nhận)

Tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn trên
CH Analyzer (Trang 457 Giới thiệu về
giá trị đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn
thuốc thử xét nghiệm trên CH).
Tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn trên
IM Analyzer (Trang 459 Giới thiệu về
giá trị đánh giá dữ liệu hiệu chuẩn
thuốc thử xét nghiệm trên IM).

Acceptance Mode (Chế độ chấp
nhận)

Chế độ chấp nhận bao gồm:
• Manual (Thủ công)
• Automatic (Tự động)
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Information (Thông tin)

Lưu ý

Trigger Mode (Chế độ khởi động)

Các yêu cầu hiệu chuẩn được tạo thủ
công hiển thị Operator Initiated (Do
người vận hành khởi động).
Các yêu cầu hiệu chuẩn tự động
hiển thị Automatic (Tự động). Các
kích hoạt hiệu chuẩn tự động là dành
riêng cho xét nghiệm theo cài đặt
thông tin nhận dạng xét nghiệm và
có thể bao gồm thông tin sau:
• Lô thuốc thử mới
• Khoảng thời gian hiệu chuẩn lô đã
hết hạn
• Khoảng thời gian hiệu chuẩn gói
đã hết hạn
• IFU chất hiệu chuẩn đã thay đổi
• Phiên bản thông tin nhận dạng xét
nghiệm mới

Cal Expiration (Hết hạn hiệu chuẩn) Ngày và giờ hết hạn hiệu chuẩn.

Giới thiệu về Thông tin chi tiết Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn)
Cửa sổ thông tin chi tiết về Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) hiển thị
thông tin về nồng độ Analyte (Chất phân tích) tính được và giá trị Signal (Tín
hiệu) đo được cho nhiều lần lặp lại chất hiệu chuẩn.
Khu vực Data (Dữ liệu) cung cấp dữ liệu và chức năng tương tác sau:
Data (Dữ liệu)

Lưu ý

Replicate (Bản sao)

Các tính toán và kết quả lặp lại được
khôi phục

Include (Bao gồm)

Tùy chọn để loại trừ hoặc bao gồm
kết quả lặp lại

Mức chất hiệu chuẩn

Tối đa 6 mức chất hiệu chuẩn trên
CH
Các mức chất hiệu chuẩn nồng độ
cao và thấp trên IM
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Data (Dữ liệu)

Lưu ý

Mean (Trung vị)

Giá trị trung bình của kết quả lặp lại

Median (Trung bình)

Giá trị trung bình của giá trị kết quả
lặp lại cao nhất và thấp nhất

SD

Độ lệch chuẩn hoặc mức độ lệch của
giá trị kết quả được khôi phục

Target %CV (%CV mục tiêu)

Độ chụm được chấp nhận theo
đường cong chính của xét nghiệm
trên IM

Observed %CV (%CV đã quan sát)

Độ chụm của kết quả được khôi phục

Khu vực QC Perfomed with Calibration (QC đã thực hiện có hiệu chuẩn) hiển
thị thông số kết quả kiểm chuẩn.

QC

ID của chất kiểm chuẩn

QC Limits (Giới hạn QC)

Kết quả kiểm chuẩn phải nằm trong
giới hạn kiểm chuẩn được xác định
trong phiếu giá trị sản phẩm chất
kiểm chuẩn.

New Observed (Quan sát mới)

Hệ thống tính toán phạm vi quan sát
kiểm chuẩn mới từ dữ liệu kiểm
chuẩn mới.

Old Observed (Quan sát cũ)

Hệ thống tính toán phạm vi quan sát
kiểm chuẩn từ dữ liệu kiểm chuẩn
trước đây.

Khu vực Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp nhận) hiển thị thông số kết quả
hiệu chuẩn.
Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp Lưu ý về tiêu chí được chỉ định
nhận)
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Criteria (Tiêu chí)

Tiêu chí chấp nhận trong thông tin
xác định xét nghiệm

Result (Kết quả)

Cho biết kết quả hiệu chuẩn là đạt
hay không đạt

Value (Giá trị)

Kết quả đã khôi phục hoặc đo được
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Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp Lưu ý về tiêu chí được chỉ định
nhận)
Expected (Dự kiến)

Khoảng giá trị chất hiệu chuẩn dự
kiến

Observed (Đã quan sát)

Khoảng giá trị chất hiệu chuẩn được
quan sát

Giới thiệu về cách loại trừ và bao gồm kết quả hiệu chuẩn lặp lại
Thông tin nhận dạng xét nghiệm xác định số lần lặp lại tối thiểu mà hệ thống
yêu cầu để có được hiệu chuẩn hợp lệ. Khoảng lệch có thể khiến hiệu chuẩn
không thành công. Nếu tiêu chí cụ thể được đáp ứng, việc loại trừ độ lệch
có thể hiệu chỉnh kết quả hiệu chuẩn Invalid (Không hợp lệ) hoặc Awaiting
Acceptance (Chờ chấp nhận). IM Analyzer có thể tự động loại trừ độ lệch đủ
tiêu chuẩn. Người vận hành có thể loại trừ thủ công kết quả hiệu chuẩn lặp
lại trên CH hoặc IM. Sau khi loại trừ kết quả độ lệch lặp lại, hệ thống sẽ tính
toán lại dữ liệu hiệu chuẩn và kiểm tra lại tiêu chí hiệu chuẩn.
IM Analyzer tự động loại trừ kết quả độ lệch hiệu chuẩn lặp lại trong các điều
kiện sau:
• Cài đặt thông tin nhận dạng xét nghiệm trên IM cho Autoexclude Cal
Replicates (Tự động loại trừ các bản sao Hc) được bật.
• Kết quả hiệu chuẩn lặp lại là độ lệch.
• Số lần lặp lại tối thiểu mà hệ thống yêu cầu cho hiệu chuẩn hợp lệ còn lại
sau khi loại trừ kết quả lặp lại.
Người vận hành có thể loại trừ thủ công kết quả độ lệch hiệu chuẩn lặp lại
trong các điều kiện sau:
• Cài đặt thông tin nhận dạng xét nghiệm trên IM cho Autoexclude Cal
Replicates (Tự động loại trừ các bản sao Hc) không được bật.
• Số lần lặp lại tối thiểu mà hệ thống yêu cầu cho hiệu chuẩn hợp lệ còn lại
sau khi loại trừ kết quả lặp lại.
Giới thiệu về tự động loại trừ kết quả lặp lại của hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
trên IM
Tính năng Autoexclude Cal Replicates (Tự động loại trừ các bản sao Hc) yêu
cầu cài đặt thích hợp trong thông tin nhận dạng xét nghiệm trên IM.
Hệ thống đánh giá kết quả hiệu chuẩn của tất cả các lần lặp lại và loại trừ
kết quả lặp lại dựa trên thông số của thông tin nhận dạng xét nghiệm và
thực hiện các hành động sau:
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• Phân tích %CV của các lần lặp lại cho từng mức chất hiệu chuẩn
• Tìm kiếm độ lệch hoặc kết quả lặp lại dẫn đến %CV không được chấp nhận
• Kiểm tra độ chụm tới hạn của độ lệch
• Xác nhận số lần lặp lại lớn hơn số lần lặp lại tối thiểu được yêu cầu
• Loại trừ kết quả lặp lại nếu độ lệch vượt quá giới hạn độ chụm tới hạn
• Không loại trừ kết quả lặp lại nếu độ lệch vượt quá giới hạn độ chụm tới
hạn và báo cáo hiệu chuẩn không hợp lệ.
• Đánh giá lại tiêu chí hiệu chuẩn
Hệ thống chỉ loại trừ các kết quả lặp lại thích hợp để có được hiệu chuẩn hợp
lệ nếu số lần lặp lại tối thiểu còn lại lớn hơn hoặc bằng với yêu cầu trong
thông tin nhận dạng xét nghiệm.
Loại trừ thủ công kết quả hiệu chuẩn lặp lại
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
LƯU Ý: Hệ thống không thể tính toán kết quả hiệu chuẩn hợp lệ trừ khi số
lần lặp lại được yêu cầu cho xét nghiệm còn lại sau khi loại trừ kết quả lặp lại.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn).
2. Để giới hạn số lượng kết quả hiệu chuẩn hiển thị, hãy sử dụng bộ lọc.
3. Chọn kết quả hiệu chuẩn Invalid (Không hợp lệ) trên IM hoặc kết quả
hiệu chuẩn Awaiting Acceptance (Chờ chấp nhận) trên CH từ danh
sách Attributes (Thuộc tính).
4. Chọn hiệu chuẩn gần đây nhất cho xét nghiệm và lô xét nghiệm.
5. Chọn Details (Chi tiết).
6. Đánh giá kết quả hiệu chuẩn cho tất cả các lần lặp lại:
– Phân tích %CV của các lần lặp lại cho từng chất hiệu chuẩn.
– Tìm kiếm độ lệch hoặc kết quả lặp lại dẫn đến %CV không được chấp
nhận.
– Kiểm tra độ chụm tới hạn của các giá trị ngoại lệ.
LƯU Ý: Hệ thống không thể loại trừ kết quả lặp lại nếu độ lệch vượt quá
giới hạn độ chụm tới hạn. Nếu độ lệch của kết quả lặp lại vượt quá giới
hạn độ chụm tới hạn, hiệu chuẩn sẽ Invalid (Không hợp lệ). Lặp lại hiệu
chuẩn.
7. Để loại trừ kết quả lặp lại, bỏ chọn kết quả lặp lại không được chấp nhận
của chất hiệu chuẩn từ cột Include (Bao gồm).
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LƯU Ý: Chỉ loại trừ các kết quả lặp lại thích hợp để có được hiệu chuẩn
hợp lệ nếu số lần lặp lại tối thiểu còn lại lớn hơn hoặc bằng với yêu cầu
trong thông tin nhận dạng xét nghiệm.
8. Trong khu vực Comments (Nhận xét), nhập lý do loại trừ kết quả lặp lại.
Giới thiệu về kết quả kiểm chuẩn xét nghiệm trong thông tin chi tiết về Calibration
Results (Kết quả hiệu chuẩn)
Khi hệ thống thực hiện kiểm chuẩn cùng hiệu chuẩn, phần tóm tắt kết quả
sẽ hiển thị trong khu vực QC Perfomed with Calibration (QC đã thực hiện có
hiệu chuẩn) của cửa sổ Thông tin chi tiết về Calibration Results (Kết quả hiệu
chuẩn).
Hệ thống tự động thực hiện kiểm chuẩn cùng hiệu chuẩn khi người vận hành
bật tùy chọn Perform QC with Calibration (Thực hiện QC có hiệu chuẩn) trong
thẻ Calibration (Hiệu chuẩn) của thông tin nhận dạng xét nghiệm hoặc nếu
người vận hành chọn tùy chọn này khi chỉnh sửa yêu cầu hiệu chuẩn.
Nếu kiểm tra kiểm chuẩn không thành công, sử dụng 1 trong các tùy chọn
sau:
• Chấp nhận hiệu chuẩn với kiểm chuẩn không thành công (Trang 456 Chấp
nhận kết quả hiệu chuẩn).
• Từ chối hiệu chuẩn (Trang 457 Từ chối kết quả hiệu chuẩn).
LƯU Ý: Hệ thống so sánh kết quả kiểm chuẩn với phạm vi chất kiểm chuẩn
được xác định trước khi tự động chấp nhận hiệu chuẩn.
Xem biểu đồ kết quả hiệu chuẩn trên CH
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn).
2. Để giới hạn số lượng Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) được hiển
thị, hãy sử dụng bộ lọc.
3. Chọn một hiệu chuẩn.
4. Chọn Details (Chi tiết).
5. Trong khu vực Graph (Biểu đồ), chọn Enlarge (Mở rộng).
6. Xem Graph Details (Chi tiết biểu đồ).
7. Chọn Close (Đóng).
Chỉnh sửa Comments (Nhận xét) cho Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn)
Nhập nhận xét sau khi chấp nhận hoặc từ chối hiệu chuẩn đang chờ chấp
nhận.
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1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn).
2. Để giới hạn số lượng Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) được hiển
thị, hãy sử dụng Filters (Bộ lọc).
3. Chọn một hiệu chuẩn.
4. Chọn Details (Chi tiết).
5. Trong phần Comments (Nhận xét), chọn Edit (Chỉnh sửa).
6. Nhập nhận xét.
7. Chọn Save (Lưu).
In Calibration (Hiệu chuẩn) Result Details (Chi tiết kết quả)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn).
2. Để giới hạn số lượng Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) hiển thị,
hãy sử dụng Filters.
3. Chọn kết quả hiệu chuẩn cần in.
4. Chọn Details (Chi tiết).
5. Chọn Print (In).
6. Chọn máy in và khổ giấy.
7. Để thay đổi tùy chọn in, hãy chọn Properties (Thuộc tính).
LƯU Ý: Tùy chọn in phụ thuộc vào trình điều khiển máy in. Các cài đặt
định vị có thể không áp dụng trong Properties (Thuộc tính).
8. Để xem danh sách in, chọn Print Queue... (Hàng đợi in...).
9. Để xem dữ liệu, chọn Preview... (Xem trước...).
10. Để in, chọn OK.
In Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) thành tập tin
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn).
2. Để giới hạn số lượng Calibration Results (Kết quả hiệu chuẩn) hiển thị,
sử dụng bộ lọc.
3. Chọn kết quả hiệu chuẩn cần in.
4. Chọn Details (Chi tiết).
5. Chọn Print (In).
6. Chọn Print to File (In vào tập tin).
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7. Duyệt để chọn tên và vị trí tập tin.
8. Chọn OK.

Giới thiệu về Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn)
Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) cung cấp các chức năng
sau cho việc tạo thông tin xác định chất hiệu chuẩn:
• Thêm thông tin xác định vật liệu hiệu chuẩn (Trang 473 Giới thiệu về cách
chèn thông tin xác định chất hiệu chuẩn)
• Chỉnh sửa thông tin xác định vật liệu hiệu chuẩn (Trang 479 Chỉnh sửa
Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn))
• Xóa thông tin xác định vật liệu hiệu chuẩn (Trang 482 Xóa thông tin xác
định chất hiệu chuẩn)
• In mã vạch thông tin xác định vật liệu hiệu chuẩn (Trang 483 In nhãn mã
vạch cho mẫu chất hiệu chuẩn)
Khu vực Filters (Bộ lọc) cung cấp các tùy chọn lọc sau:
• Assays (Thí nghiệm)
• Status (Tình trạng)
Biểu tượng
sắp xếp nội dung trong cột theo thứ tự chữ và số tăng dần
hoặc giảm dần.
Tiêu đề cột

Lưu ý

Material (Vật liệu)

Tên của thông tin xác định vật liệu
hiệu chuẩn.

Lot (Lô)

Lô cho chất hiệu chuẩn.

Material ID (ID vật liệu)

ID sản phẩm vật liệu hiệu chuẩn.

Expiration Date (Ngày hết hạn)

Ngày và giờ hết hạn của chất hiệu
chuẩn.

Assays (Thí nghiệm)

Vật liệu hiệu chuẩn chứa nồng độ
chất phân tích đã biết cho 1 hoặc
nhiều xét nghiệm.

Giới thiệu về cách chèn thông tin xác định chất hiệu chuẩn
Chèn thông tin xác định chất hiệu chuẩn bằng 1 trong các phương pháp sau:
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• Quét mã vạch trên phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn.
• Nhập thủ công thông tin được yêu cầu từ phiếu giá trị cụ thể cho từng lô
chất hiệu chuẩn.
Giới thiệu về mã vạch trong phiếu giá trị thông tin xác định chất hiệu chuẩn trên CH
Phiếu giá trị cụ thể cho từng lô đi kèm với chất hiệu chuẩn. Mã vạch 2D trên
phiếu giá trị chứa những thông tin sau:
• Material ID (ID vật liệu)
• Lot (Lô)
• Lot Expiration (Thời hạn lô)
• Revision (Sửa đổi)
• Các xét nghiệm đi kèm với chất hiệu chuẩn
• Giá trị mức chất hiệu chuẩn
Quét Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên CH
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
2. Quét mã vạch 2D từ phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn
bằng thiết bị đọc mã vạch.
LƯU Ý: Nếu thiết bị đọc mã vạch không khả dụng, hãy thêm thủ công
thông tin xác định chất hiệu chuẩn (Trang 475 Thêm thủ công Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên CH).
3. Xác nhận thông tin được quét.
4. Để cho phép hiệu chuẩn sử dụng chất hiệu chuẩn, chọn Active (Hoạt
động).
LƯU Ý: Trên hệ thống có thể có nhiều thông tin xác định chất hiệu chuẩn
cho một xét nghiệm. Để đảm bảo hệ thống sử dụng thông tin xác định
chất hiệu chuẩn làm chất hiệu chuẩn chính khi hiệu chuẩn thuốc thử
trực tiếp từ Inventory (Bản kiểm kê) > Reagent Overview (Tổng quan
về thuốc thử), hãy bỏ chọn Active (Hoạt động) cho các thông tin xác
định chất hiệu chuẩn khác liên quan đến xét nghiệm.
5. Để lưu trữ chất hiệu chuẩn trong khu vực bảo quản chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn, hãy chọn Store Onboard (Lưu trữ trên hệ thống).
LƯU Ý: Một số chất hiệu chuẩn trên CH không đủ điều kiện để lưu trữ
trên hệ thống trong khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn.
Người vận hành không thể chọn Store Onboard (Lưu trữ trên hệ thống)
và lưu thông tin xác định chất hiệu chuẩn có chứa xét nghiệm không đủ
điều kiện để lưu trữ trên hệ thống.
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Hãy nạp mẫu chất hiệu chuẩn trực tiếp vào ngăn đựng của SH để xử lý.
6. Chọn Save (Lưu).
Thêm thủ công Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên CH
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
2. Chọn Add New (Thêm mới).
3. Trong Add Calibrator Definition (Thêm xác định chất hiệu chuẩn), chọn
chu kỳ tùy chọn Calibrator Material (Vật liệu chất hiệu chuẩn).
LƯU Ý: Nếu thêm thủ công thông tin nhận dạng chất hiệu chuẩn trên
CH để xác nhận khoảng đo, hãy chọn chu kỳ tùy chọn Measuring Interval
Verification Material (Vật liệu xác nhận khoảng đo) trong Add Calibrator
Definition (Thêm xác định chất hiệu chuẩn).
4. Từ menu thả xuống Select Analyzer (Chọn máy phân tích), chọn

.

5. Trong Material (Vật liệu), nhập tên cho thông tin xác định chất hiệu
chuẩn.
6. Trong Material ID (ID vật liệu), nhập ID từ phiếu giá trị cụ thể cho từng
lô chất hiệu chuẩn.
LƯU Ý: Material ID (ID vật liệu) là trường tùy chọn chứa 1 hoặc 2 ký tự
chữ và số. Phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn chỉ định
Material ID (ID vật liệu).
7. Trong Lot (Lô), nhập lô chất hiệu chuẩn.
8. Trong Lot Expiration (Thời hạn lô), chọn ngày hết hạn của vật liệu hiệu
chuẩn từ lịch thả xuống.
9. Trong Revision (Sửa đổi), nhập số sửa đổi từ phiếu giá trị cụ thể cho từng
lô chất hiệu chuẩn.
10. Để cho phép hiệu chuẩn sử dụng chất hiệu chuẩn, chọn Active (Hoạt
động).
11. Nếu lưu trữ chất hiệu chuẩn trong khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn, chọn Store Onboard (Lưu trữ trên hệ thống).
LƯU Ý: Một số chất hiệu chuẩn trên CH không đủ điều kiện để lưu trữ
trên hệ thống trong khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn.
Người vận hành không thể chọn Store Onboard (Lưu trữ trên hệ thống)
và lưu thông tin xác định chất hiệu chuẩn có chứa xét nghiệm không đủ
điều kiện để lưu trữ trên hệ thống.
Hãy nạp mẫu chất hiệu chuẩn trực tiếp vào ngăn đựng của SH để xử lý.
12. Chọn 1 hoặc nhiều xét nghiệm đi kèm với vật liệu hiệu chuẩn.
13. Nhập giá trị nồng độ cho từng mức từ phiếu giá trị cụ thể cho từng lô
chất hiệu chuẩn.
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14. Chọn Save (Lưu).
LƯU Ý: Một số xét nghiệm yêu cầu có các mức chất hiệu chuẩn với
Material ID (ID vật liệu), Lot (Lô) hoặc Lot Expiration (Thời hạn lô) khác
nhau.
Thêm thủ công thông tin xác định Measuring Interval Verification Material (Vật liệu
xác nhận khoảng đo) trên CH
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
2. Chọn Add New (Thêm mới).
3. Trong Add Calibrator Definition (Thêm xác định chất hiệu chuẩn), chọn
chu kỳ tùy chọn Measuring Interval Verification Material (Vật liệu xác
nhận khoảng đo).
4. Từ menu thả xuống Select Analyzer (Chọn máy phân tích), chọn

.

5. Trong Material (Vật liệu), nhập tên cho thông tin xác định xác nhận
khoảng đo.
6. Trong Material ID (ID vật liệu), nhập ID từ phiếu giá trị xác nhận khoảng
đo.
7. Trong Lot (Lô), nhập lô vật liệu xác nhận khoảng đo.
8. Trong Lot Expiration (Thời hạn lô), chọn ngày hết hạn của vật liệu xác
nhận khoảng đo từ lịch thả xuống.
9. Trong Revision (Sửa đổi), nhập số sửa đổi từ phiếu giá trị xác nhận
khoảng đo.
10. Từ Specimen Type for Measuring Interval Verification (Loại mẫu vật để
xác nhận khoảng đo), chọn loại mẫu.
11. Trong Number of Levels for Measuring Interval Verification (Số mức để
xác nhận khoảng đo), chọn một số.
12. Chọn một xét nghiệm đi kèm với chất xác nhận khoảng đo.
13. Nhập giá trị nồng độ cho từng mức.
14. Chọn Save (Lưu).
Giới thiệu về mã vạch trong phiếu giá trị thông tin xác định chất hiệu chuẩn trên IM
Phiếu giá trị cụ thể cho từng lô đi kèm với chất hiệu chuẩn. Loạt mã vạch
dạng đường thẳng trên phiếu giá trị chứa những thông tin sau:
• Material ID (ID vật liệu)
• Lot (Lô)
• Lot Expiration (Thời hạn lô)
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• Revision (Sửa đổi)
• Giá trị tổng kiểm
• Các xét nghiệm đi kèm với chất hiệu chuẩn
• Giá trị mức chất hiệu chuẩn
Quét Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên IM
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
2. Quét tất cả mã vạch từ phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn
bằng thiết bị đọc mã vạch.
LƯU Ý: Nếu thiết bị đọc mã vạch không khả dụng, hãy thêm thủ công
thông tin xác định chất hiệu chuẩn (Trang 477 Thêm thủ công Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên IM).
3. Xác nhận thông tin được quét.
4. Để cho phép hiệu chuẩn sử dụng chất hiệu chuẩn, chọn Active (Hoạt
động).
LƯU Ý: Trên hệ thống có thể có nhiều hơn 1 thông tin xác định chất hiệu
chuẩn cho một xét nghiệm. Để đảm bảo hệ thống sử dụng thông tin xác
định chất hiệu chuẩn làm chất hiệu chuẩn chính khi hiệu chuẩn thuốc
thử trực tiếp từ Inventory (Bản kiểm kê) > Reagent Overview (Tổng
quan về thuốc thử), hãy bỏ chọn Active (Hoạt động) cho các thông tin
xác định chất hiệu chuẩn khác liên quan đến xét nghiệm.
5. Chọn Save (Lưu).
Thêm thủ công Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên IM
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
2. Chọn Add New (Thêm mới).
3. Trong Add Calibrator Definition (Thêm xác định chất hiệu chuẩn), chọn
tùy chọn Calibrator Material (Vật liệu chất hiệu chuẩn).
4. Từ menu thả xuống Select Analyzer (Chọn máy phân tích), chọn

.

5. Trong Material (Vật liệu), nhập tên cho thông tin xác định chất hiệu
chuẩn.
6. Trong Material ID (ID vật liệu), nhập ID gồm 2 ký tự phù hợp với chính
sách của phòng xét nghiệm.
7. Trong Lot (Lô), nhập C cùng với lô chất hiệu chuẩn gồm 4–5 chữ số.
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8. Trong Lot Expiration (Thời hạn lô), chọn ngày hết hạn của vật liệu hiệu
chuẩn từ lịch thả xuống.
9. Trong Revision (Sửa đổi), nhập số sửa đổi từ phiếu giá trị cụ thể cho từng
lô chất hiệu chuẩn.
10. Nhập Checksum (Kiểm tra tổng) từ phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất
hiệu chuẩn.
LƯU Ý: Nhà sản xuất mã hóa giá trị chất hiệu chuẩn trong Checksum
(Kiểm tra tổng). Hệ thống sẽ so sánh mục nhập thủ công vớiChecksum
(Kiểm tra tổng). Nếu dữ liệu được nhập thủ công không khớp với
Checksum (Kiểm tra tổng), hệ thống sẽ không lưu dữ liệu này. Hệ thống
yêu cầu có giá trị chính xác mới tiếp tục hoạt động.
11. Để cho phép hiệu chuẩn sử dụng chất hiệu chuẩn, chọn Active (Hoạt
động).
12. Nếu lưu trữ chất hiệu chuẩn trong khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn, chọn Store Onboard (Lưu trữ trên hệ thống).
LƯU Ý: Chất hiệu chuẩn trên IM và một số chất hiệu chuẩn trên IM không
đủ điều kiện để lưu trữ trong khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm
chuẩn. Người vận hành không thể chọn Store Onboard (Lưu trữ trên hệ
thống) và lưu thông tin xác định chất hiệu chuẩn có chứa xét nghiệm
không đủ điều kiện để lưu trữ trên hệ thống.
Chuẩn bị và để nhiệt độ mẫu chất kiểm chuẩn trên IM bằng với nhiệt độ
môi trường xung quanh. Hãy nạp mẫu chất hiệu chuẩn trực tiếp vào
ngăn đựng của SH để xử lý.
13. Chọn tất cả xét nghiệm đi kèm với chất hiệu chuẩn.
LƯU Ý: Để tránh bị lỗi Checksum (Kiểm tra tổng), chỉ chọn Xét nghiệm
trên IM trong phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn.
LƯU Ý: Để thêm xét nghiệm trên IM vào thông tin xác định chất hiệu
chuẩn theo mã chất hiệu chuẩn, chọn Add Assay by Cal Code (Thêm
thí nghiệm theo mã hc).
14. Nhập giá trị mức cho từng xét nghiệm từ phiếu giá trị cụ thể cho từng
lô chất hiệu chuẩn.
15. Chọn Save (Lưu).
Thêm thủ công thông tin xác định Measuring Interval Verification Material (Vật liệu
xác nhận khoảng đo) trên IM
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
2. Chọn Add New (Thêm mới).
3. Trong Add Calibrator Definition (Thêm xác định chất hiệu chuẩn), chọn
chu kỳ tùy chọn Measuring Interval Verification Material (Vật liệu xác
nhận khoảng đo).
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4. Từ menu thả xuống Select Analyzer (Chọn máy phân tích), chọn IM
Analyzer phù hợp.
5. Trong Material (Vật liệu), nhập tên cho thông tin xác định vật liệu xác
nhận khoảng đo.
6. Trong Material ID (ID vật liệu), nhập ID từ phiếu giá trị vật liệu xác nhận
khoảng đo.
7. Trong Lot (Lô), nhập lô vật liệu xác nhận khoảng đo.
8. Trong Lot Expiration (Thời hạn lô), chọn ngày hết hạn của vật liệu xác
nhận khoảng đo từ lịch thả xuống.
9. Trong Revision (Sửa đổi), nhập số sửa đổi từ phiếu giá trị vật liệu xác
nhận khoảng đo.
10. Từ Specimen Type for Measuring Interval Verification (Loại mẫu vật để
xác nhận khoảng đo), chọn loại mẫu.
11. Trong Number of Levels for Measuring Interval Verification (Số mức để
xác nhận khoảng đo), nhập một số từ 2–9. Hệ thống đặt mặc định
thành 9.
12. Chọn một xét nghiệm đi kèm với chất xác nhận khoảng đo.
13. Nhập giá trị nồng độ cho từng mức từ phiếu giá trị vật liệu xác nhận
khoảng đo hoặc giá trị thích hợp của vật liệu kiểm chuẩn được pha loãng
thủ công.
14. Chọn Save (Lưu).
Chỉnh sửa Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn)
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
LƯU Ý: Trước khi chỉnh sửa Calibrator Definition (Xác định chất hiệu chuẩn)
hiện có, hãy lấy hết các mẫu chất hiệu chuẩn được liên kết với Calibrator
Definition (Xác định chất hiệu chuẩn) ra khỏi khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩnchất kiểm chuẩn.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
2. Để xóa bộ lọc hiện tại, hãy chọn

từ khu vực Filters (Bộ lọc).

3. Để xem calibrator definition của một xét nghiệm, chọn từ menu thả
xuống Assays (Thí nghiệm).
4. Để xem các hiệu chuẩn có trạng thái cụ thể, chọn từ danh sách Status
(Tình trạng).
5. Chọn thông tin xác định chất hiệu chuẩn.
6. Chọn Edit (Chỉnh sửa).

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

479

13 Calibration (Hiệu chuẩn)

7. Có các tùy chọn chỉnh sửa sau:
– Thêm xét nghiệm (Trang 480 Thêm xét nghiệm vào Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn)).
– Xóa xét nghiệm (Trang 481 Xóa xét nghiệm khỏi Calibrator Definitions
(Xác định chất hiệu chuẩn)).
– Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chất hiệu chuẩn (Trang 485 Kích hoạt
hoặc hủy kích hoạt chất hiệu chuẩn xét nghiệm thuốc thử).
– Kích hoạt Store Onboard (Lưu trữ trên hệ thống) (Trang 485 Cấu hình
chất hiệu chuẩn xét nghiệm thuốc thử để lưu trữ trên hệ thống).
– Hiệu chỉnh giá trị mức từ phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu
chuẩn.
– Hiệu chỉnh ngày hết hạn.
LƯU Ý: Chỉ sửa đổi các mục nhập giá trị mức chất hiệu chuẩn không
đúng.
LƯU Ý: Một số chất hiệu chuẩn trên CH không đủ điều kiện để lưu trữ
trên hệ thống trong khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn.
Người vận hành không thể chọn Store Onboard (Lưu trữ trên hệ thống)
và lưu thông tin xác định chất hiệu chuẩn có chứa xét nghiệm không đủ
điều kiện để lưu trữ trên hệ thống.
Hãy nạp mẫu chất hiệu chuẩn trực tiếp vào ngăn đựng của SH để xử lý.
LƯU Ý: Chất hiệu chuẩn trên IM và một số chất hiệu chuẩn trên IM không
đủ điều kiện để lưu trữ trong khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm
chuẩn. Người vận hành không thể chọn Store Onboard (Lưu trữ trên hệ
thống) và lưu thông tin xác định chất hiệu chuẩn có chứa xét nghiệm
không đủ điều kiện để lưu trữ trên hệ thống.
Chuẩn bị và để nhiệt độ mẫu chất kiểm chuẩn trên IM bằng với nhiệt độ
môi trường xung quanh. Hãy nạp mẫu chất hiệu chuẩn trực tiếp vào
ngăn đựng của SH để xử lý.
8. Chọn Save (Lưu).
9. Đặt lại các mẫu chất hiệu chuẩn được liên kết với Calibrator Definition
(Xác định chất hiệu chuẩn) vào khu vực bảo quản chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn.
Thêm xét nghiệm vào Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn)
LƯU Ý: Trước khi thêm xét nghiệm vào Calibrator Definition (Xác định chất
hiệu chuẩn) hiện có, hãy lấy hết các mẫu chất hiệu chuẩn được liên kết với
Calibrator Definition (Xác định chất hiệu chuẩn) ra khỏi khu vực lưu trữ chất
hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
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2. Để xóa bộ lọc hiện tại, hãy chọn

từ khu vực Filters (Bộ lọc).

3. Để xem thông tin xác định chất hiệu chuẩn của một xét nghiệm, chọn
từ menu thả xuống Assays (Thí nghiệm).
4. Để xem các hiệu chuẩn có trạng thái cụ thể, chọn từ danh sách Status
(Tình trạng).
5. Chọn thông tin xác định chất hiệu chuẩn.
6. Chọn Edit (Chỉnh sửa).
7. Chọn 1 hoặc nhiều xét nghiệm đi kèm với vật liệu hiệu chuẩn.
LƯU Ý: Để tránh bị lỗi giá trị tổng kiểm, chỉ thêm Xét nghiệm trên IM
trong phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn.
LƯU Ý: Để thêm xét nghiệm trên IM vào thông tin xác định chất hiệu
chuẩn theo mã chất hiệu chuẩn, chọn Add Assay by Cal Code (Thêm
thí nghiệm theo mã hc).
8. Nhập giá trị mức từ phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn.
9. Chọn Save (Lưu).
10. Đặt lại các mẫu chất hiệu chuẩn được liên kết với Calibrator Definition
(Xác định chất hiệu chuẩn) vào khu vực bảo quản chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn.
Xóa xét nghiệm khỏi Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn)
LƯU Ý: Trước khi xóa xét nghiệm khỏi Calibrator Definition (Xác định chất
hiệu chuẩn) hiện có, hãy lấy hết các mẫu chất hiệu chuẩn được liên kết với
Calibrator Definition (Xác định chất hiệu chuẩn) ra khỏi khu vực lưu trữ chất
hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
2. Để xóa bộ lọc hiện tại, hãy chọn

từ khu vực Filters (Bộ lọc).

3. Để xem thông tin xác định chất hiệu chuẩn của một xét nghiệm, chọn
từ menu thả xuống Assays (Thí nghiệm).
4. Để xem các hiệu chuẩn có trạng thái cụ thể, chọn từ danh sách Status
(Tình trạng).
5. Chọn thông tin xác định chất hiệu chuẩn.
6. Chọn Edit (Chỉnh sửa).
7. Để xóa xét nghiệm khỏi thông tin xác định chất hiệu chuẩn, hãy chọn
bên cạnh xét nghiệm đó.
LƯU Ý: Để tránh bị lỗi giá trị tổng kiểm, không xóa bất kỳ Xét nghiệm
nào trên IM trong phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn.
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8. Chọn Save (Lưu).
9. Đặt lại các mẫu chất hiệu chuẩn được liên kết với Calibrator Definition
(Xác định chất hiệu chuẩn) vào khu vực bảo quản chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn.
Xóa thông tin xác định chất hiệu chuẩn
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
2. Chọn thông tin xác định chất hiệu chuẩn.
3. Chọn Delete (Xóa).
LƯU Ý: Sau khi máy phân tích thực hiện hiệu chuẩn bằng chất hiệu
chuẩn, hệ thống sẽ không còn có thể xóa thông tin xác định chất hiệu
chuẩn.
4. Chọn Yes (Có).
Xác nhận Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên CH
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
2. Xác nhận có thông tin xác định chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm.
– Để sắp xếp thông tin xác định chất hiệu chuẩn, hãy chọn
đề cột Material Name (Tên vật liệu).

từ tiêu

– Để giới hạn số lượng thông tin xác định chất hiệu chuẩn hiển thị, sử
dụng bộ lọc.
3. Nếu thông tin xác định hiệu chuẩn của xét nghiệm không tồn tại trên
hệ thống, tạo thông tin xác định chất hiệu chuẩn bằng 1 trong các
phương pháp sau:
– Thêm thủ công thông tin xác định (Trang 475 Thêm thủ
công Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên CH).
– Quét trong thông tin xác định (Trang 474 Quét Calibrator Definitions
(Xác định chất hiệu chuẩn) trên CH).
Xác nhận Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên IM
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
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2. Xác nhận có thông tin xác định chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm.
– Để sắp xếp thông tin xác định chất hiệu chuẩn, hãy chọn
đề cột Material Name (Tên vật liệu).

từ tiêu

– Để giới hạn số lượng thông tin xác định chất hiệu chuẩn hiển thị, sử
dụng bộ lọc.
3. Nếu thông tin xác định hiệu chuẩn của xét nghiệm không tồn tại trên
hệ thống, tạo thông tin xác định chất hiệu chuẩn bằng 1 trong các
phương pháp sau:
– Thêm thủ công thông tin xác định (Trang 477 Thêm thủ
công Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn) trên IM).
– Quét trong thông tin xác định (Trang 477 Quét Calibrator Definitions
(Xác định chất hiệu chuẩn) trên IM ).
In nhãn mã vạch cho mẫu chất hiệu chuẩn
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
1. Chuẩn bị mẫu chất hiệu chuẩn.
2. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
3. Để giới hạn số lượng Calibrator Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn)
hiển thị, sử dụng bộ lọc.
4. Chọn Material Name (Tên vật liệu) cho 1 hoặc nhiều thông tin xác định
chất hiệu chuẩn.
5. Chọn Print Barcode (In mã vạch).
Hệ thống hiển thị tất cả nhãn mã vạch của thông tin xác định chất hiệu
chuẩn đã chọn trong Print Calibrator Barcode (In mã vạch chất hiệu
chuẩn). Mã vạch được in trên máy in nhãn mã vạch của hệ thống.
6. Đánh dấu chọn ô kiểm cho từng Material Name (Tên vật liệu) yêu cầu
có nhãn.
LƯU Ý: Các xét nghiệm yêu cầu IMT Diluent (Chất pha loãng IMT) cho
chất hiệu chuẩn nồng độ thấp đối với hiệu chuẩn gói C0 Adjust (Điều
chỉnh C0). Người vận hành yêu cầu Pack Calibration (Hiệu chuẩn gói)
cho một xét nghiệm được cấu hình điều chỉnh C0 nhưng không cần nạp
mẫu chất hiệu chuẩn vì hệ thống sẽ tự động sử dụng IMT Diluent (Chất
pha loãng IMT).
Chất hiệu chuẩn điều chỉnh C0 không yêu cầu in mã vạch mẫu.
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7. Chọn Print (In).
8. Gắn nhãn vào các mẫu chất hiệu chuẩn thích hợp.
Giới thiệu về định dạng mã vạch của mẫu chất hiệu chuẩn
Để tạo thủ công mã vạch của mẫu chất hiệu chuẩn ở chế độ ngoại tuyến,
hãy bao gồm các thông tin sau theo trình tự:
Thông tin mã vạch Chiều dài

Nội dung

Mã nhận dạng duy
nhất của các mẫu
chất hiệu chuẩn

2 ký tự

:%

Material ID (ID vật
liệu)

2 ký tự

Nhập Material ID (ID vật liệu)
từ thông tin xác định chất hiệu
chuẩn hoặc nhập 2 dấu cách
nếu Material ID (ID vật liệu)
không tồn tại.

Lot (Lô)

2–9 ký tự

Nhập Lot (Lô) từ thông tin xác
định chất hiệu chuẩn.

ID của mức chất
hiệu chuẩn

1 ký tự

Đối với chất hiệu chuẩn 2 nồng
độ, hãy nhập thông tin sau:
• A cho chất hiệu chuẩn nồng
độ thấp.
• B cho chất hiệu chuẩn nồng
độ cao.
Đối với chất hiệu chuẩn trên CH
sử dụng tối đa 6 mức, hãy nhập
A–F nếu thích hợp.
Đối với một chất hiệu chuẩn
trên IM, hãy nhập A.
Để xác nhận khoảng đo theo
cách thủ công, hãy nhập ID số
từ 1 đến 9.

Số theo dõi ống do
người vận hành
xác định

6 chữ số

Nhập số duy nhất gồm 6 chữ
số từ 000000–999999.

Lot (Lô) phải khớp với thông tin xác định chất hiệu chuẩn.
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Dưới đây là ví dụ về mã vạch của mẫu chất hiệu chuẩn nồng độ thấp và cao,
trong đó Material ID (ID vật liệu) là XY và Lot (Lô) là C111:
:%XYC111A000001
:%XYC111B000002
LƯU Ý: Để in mã vạch, yêu cầu phải có máy in 300 DPI và 6,66 MIL.
Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chất hiệu chuẩn xét nghiệm thuốc thử
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
2. Chọn thông tin xác định chất hiệu chuẩn.
3. Chọn Edit (Chỉnh sửa).
4. Để cho phép hiệu chuẩn sử dụng chất hiệu chuẩn, chọn Active (Hoạt
động).
5. Để vô hiệu hóa chất hiệu chuẩn để hiệu chuẩn, bỏ chọn Active (Hoạt
động).
6. Chọn Save (Lưu).
Cấu hình chất hiệu chuẩn xét nghiệm thuốc thử để lưu trữ trên hệ thống
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Calibrator
Definitions (Xác định chất hiệu chuẩn).
2. Chọn thông tin xác định chất hiệu chuẩn.
3. Chọn Edit (Chỉnh sửa).
4. Để bảo quản chất hiệu chuẩn trên hệ thống, chọn Store Onboard (Lưu
trữ trên hệ thống).
LƯU Ý: Một số chất hiệu chuẩn xét nghiệm không thích hợp để lưu trữ
trên hệ thống trong khu vực chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn. Người
vận hành không thể chọn Store Onboard (Lưu trữ trên hệ thống) và lưu
thông tin xác định chất hiệu chuẩn có chứa xét nghiệm không thích hợp
để lưu trữ trên hệ thống.
5. Chọn Save (Lưu).
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Giới thiệu về hiệu chuẩn IMT trên CH Analyzer
LƯU Ý: Cửa sổ mở ra nếu IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT) được
yêu cầu. Máy phân tích sẽ tạm dừng IMT khi người vận hành chọn Replace
IMT Supplies để thay dung dịch hệ thống trong cửa sổ này.
Việc chọn Replace IMT Supplies khi đang tiến hành hiệu chuẩn trên IMT có
thể yêu cầu hệ thống khởi động lại. Hãy đợi đến khi IMT hoàn tất việc hiệu
chuẩn rồi mới chọn Replace IMT Supplies.
CH Analyzer sử dụng phương pháp hiệu chuẩn 2 điểm để tự động hiệu chuẩn
hệ thống phụ IMT trong các trường hợp sau:
• Khởi động hệ thống
• Sau khi đặt lại từ trạng thái đã tạm dừng hoặc đã dừng
• Khoảng thời gian 4 giờ
• Sau khi hoàn thành 250 xét nghiệm IMT kể từ lần hiệu chuẩn cuối
• Các thay đổi về nhiệt độ đa cảm biến A-LYTE® nằm ngoài thông số kỹ thuật
• Khắc phục lỗi thành công trên IMT
• Quy trình vệ sinh IMT
• Thay thế cảm biến đa năng A-LYTE, Standard A hoặc Standard B
Người vận hành có thể thực hiện hiệu chuẩn IMT thủ công.
Trong khi hiệu chuẩn IMT, hệ thống không xử lý xét nghiệm IMT.
Giới thiệu về ký hiệu trạng thái hiệu chuẩn trên IMT
Các ký hiệu có tác dụng cảnh báo người vận hành về một hành động phải
thực hiện hoặc cung cấp thông tin.
ký hiệu trạng
thái hiệu chuẩn
trên IMT

Mô tả

Áp dụng
Lỗi

Xem các hiệu chuẩn IMT
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > IMT Calibration
(Hiệu chuẩn IMT).
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2. Xem kết quả.
Hiệu chuẩn thủ công IMT trên CH Analyzer
LƯU Ý: Cửa sổ mở ra nếu IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT) được
yêu cầu. Máy phân tích sẽ tạm dừng IMT khi người vận hành chọn Replace
IMT Supplies để thay dung dịch hệ thống trong cửa sổ này.
Việc chọn Replace IMT Supplies khi đang tiến hành hiệu chuẩn trên IMT có
thể yêu cầu hệ thống khởi động lại. Hãy đợi đến khi IMT hoàn tất việc hiệu
chuẩn rồi mới chọn Replace IMT Supplies.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > IMT Calibration
(Hiệu chuẩn IMT).
2. Chọn Calibrate IMT (Hiệu chuẩn IMT).
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14 Kiểm chuẩn
Chương này cung cấp thông tin về cách thêm các thông tin xác định kiểm
chuẩn (QC), tiến hành kiểm chuẩn và xem lại số liệu thống kê.
Sử dụng chất kiểm chuẩn theo hướng dẫn sử dụng chất kiểm chuẩn. Thực
hiện theo các quy trình của phòng xét nghiệm, các yêu cầu kiểm định công
nhận và quy định của chính quyền về tần suất kiểm chuẩn. Ngoài ra, hãy
tiến hành kiểm chuẩn:
• Sau mỗi lần hiệu chuẩn hợp lệ
• Khi sử dụng lô thuốc thử mới
• Khi khắc phục sự cố đối với các kết quả không khớp với các điều kiện hoặc
triệu chứng lâm sàng
Làm theo các quy trình kiểm soát chất lượng của phòng xét nghiệm nếu kết
quả thu được không nằm trong giới hạn chấp nhận được.

Tiến hành kiểm chuẩn
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
THẬN TRỌNG
Không sử dụng nhãn mã vạch của 1 lô chất kiểm chuẩn cho lô chất
kiểm chuẩn khác. Mã vạch kiểm soát chất lượng là cụ thể theo lô.
Nếu người vận hành sử dụng sai nhãn mã vạch chất kiểm chuẩn cụ
thể theo lô, lỗi sẽ xảy ra.
THẬN TRỌNG
Không dùng lại chất kiểm chuẩn trên IM còn sót trong ống mẫu, và
không được đổ đầy lại ống mẫu kiểm chuẩn sau khi sử dụng. Nếu
người vận hành dùng lại chất kiểm chuẩn, thì sẽ xảy ra lỗi. Luôn pha
chế chất kiểm chuẩn mới.
1. Đảm bảo các mục sau tồn tại trên hệ thống cho các xét nghiệm mà chất
kiểm chuẩn xét nghiệm:
– Đường cong chính của xét nghiệm, chỉ đối với IM
– Thông tin nhận dạng xét nghiệm
– Hiệu chuẩn xét nghiệm
– Thuốc thử xét nghiệm
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2. Nhập thông tin xác định chất kiểm chuẩn cho tất cả các nồng độ được
yêu cầu (Trang 528 Thêm thủ công QC Definitions (Xác định QC)).
3. Tạo yêu cầu chất kiểm chuẩn (Trang 492 Tạo QC Orders (Lệnh)).
4. Nếu phù hợp, đặt mã vạch chất kiểm chuẩn trên các ống và thêm vật
liệu kiểm chuẩn ở mức thích hợp.
LƯU Ý: Khả năng tái lập kiểm chuẩn tối ưu yêu cầu phải xử lý nhất quán
mẫu QC. Đối với vật liệu QC đã cho, hãy xử lý nhất quán các mẫu QC
lạnh trực tiếp từ khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn hoặc
từ ngăn đựng Sample Handler ở nhiệt độ môi trường xung quanh.
5. Đặt các chất kiểm chuẩn vào cùng một giá đựng mẫu và đặt vào trong
ngăn đựng mẫu.
LƯU Ý: Để xử lý ngay chất kiểm chuẩn, đặt chất kiểm chuẩn vào giá STAT.
6. Xem lại kết quả kiểm chuẩn.

Thực hiện kiểm chuẩn trên hệ thống độc lập
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
THẬN TRỌNG
Không sử dụng nhãn mã vạch của 1 lô chất kiểm chuẩn cho lô chất
kiểm chuẩn khác. Mã vạch kiểm soát chất lượng là cụ thể theo lô.
Nếu người vận hành sử dụng sai nhãn mã vạch chất kiểm chuẩn cụ
thể theo lô, lỗi sẽ xảy ra.
THẬN TRỌNG
Không dùng lại chất kiểm chuẩn trên IM còn sót trong ống mẫu, và
không được đổ đầy lại ống mẫu kiểm chuẩn sau khi sử dụng. Nếu
người vận hành dùng lại chất kiểm chuẩn, thì sẽ xảy ra lỗi. Luôn pha
chế chất kiểm chuẩn mới.
1. Để thực hiện kiểm chuẩn cho xét nghiệm, hãy bảo đảm các mục sau tồn
tại trên hệ thống:
– Đường cong chính của xét nghiệm, chỉ đối với IM
– Thông tin nhận dạng xét nghiệm
– Hiệu chuẩn xét nghiệm
– Thông tin xác định chất kiểm chuẩn
– Thuốc thử xét nghiệm
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2. Quét hoặc nhập thông tin xác định chất kiểm chuẩn cho tất cả các nồng
độ được yêu cầu (Trang 528 Thêm thủ công QC Definitions (Xác định
QC)).
3. Tạo yêu cầu chất kiểm chuẩn (Trang 492 Tạo QC Orders (Lệnh)).
4. Gắn nhãn mã vạch vào ống của cóng đựng mẫu kiểm chuẩn và thêm đủ
thể tích chất kiểm chuẩn thích hợp.
LƯU Ý: Hướng các ký tự trên nhãn mã vạch theo phương thẳng đứng.
LƯU Ý: Phân phối chất kiểm chuẩn mới vào cóng đựng mẫu.
5. Đặt các chất kiểm chuẩn vào một giá đựng mẫu và đặt giá vào hàng đợi
nạp.
6. Xem lại kết quả kiểm chuẩn.
7. Tham khảo thông tin nhận diện xét nghiệm để vào phạm vi quan sát
thấy.
LƯU Ý: Xử lý vứt bỏ chất kiểm chuẩn còn lại trong cóng đựng mẫu. Không
đổ lại chất kiểm chuẩn vào lọ sau khi xét nghiệm. Sự bay hơi và nhiễm
bẩn có thể làm ảnh hưởng đến kết quả.

Theo dõi kết quả QC
1. Tạo yêu cầu QC.
2. Lịch trình QC (Trang 537 Giới thiệu về QC Scheduler (Trình lập lịch QC)).
3. Xem lại các yêu cầu QC đang được xử lý.
4. Phân tích kết quả QC (Trang 499 Phân tích kết quả QC).
5. Xem biểu đồ và dữ liệu thống kê QC (Trang 502 Xem kết quả QC Analysis
trên biểu đồ).
6. Tạo báo cáo QC (Trang 506 Tạo QC Statistics (Thống kê QC) Reports).
7. Duy trì cơ sở dữ liệu QC (Trang 510 Tiến hành Maintenance thủ công cơ
sở dữ liệu trên tập tin QC).

Giới thiệu về Create QC Orders (Tạo lệnh QC)
Nhân viên vận hành có thể tạo yêu cầu kiểm chuẩn theo cách thủ công để
xử lý các tài liệu xác minh hiệu suất của hệ thống và xét nghiệm.
Để kết hợp các chất kiểm chuẩn với yêu cầu kiểm chuẩn, người vận hành
phải xác định các chất kiểm chuẩn trong QC Definitions (Xác định QC). Nhân
viên vận hành cũng có thể thêm QC Panels (Bảng điều khiển QC) vào yêu
cầu kiểm chuẩn. Nhân viên vận hành chỉ định cách sử dụng kết quả kiểm
chuẩn trong QC Statistics (Thống kê QC).
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Tạo QC Orders (Lệnh)
1. Nhập QC Definitions (Xác định QC) cho các xét nghiệm thích hợp
(Trang 528 Thêm thủ công QC Definitions (Xác định QC)).
LƯU Ý: Khi thêm QC Definitions (Xác định QC), người vận hành có thể
chỉ định xem hệ thống có bảo quản chất kiểm chuẩn trên hệ thống hay
không. Khi thực hiện kiểm chuẩn bằng các chất kiểm chuẩn trên hệ
thống, hệ thống sẽ tự động truy xuất mẫu chất kiểm chuẩn trong yêu
cầu kiểm chuẩn. Kiểm tra tab Cal-QC Needs (Nhu cầu Hc-QC) để xác minh
rằng hệ thống bảo quản chất kiểm chuẩn trên hệ thống.
2. Trên thanh Lệnh, chọn QC > Create QC Orders (Tạo lệnh QC).
3. Nếu thích hợp, chọn Module Type (Loại mô-đun).
4. Chọn một xét nghiệm.
LƯU Ý: Để chọn một xét nghiệm, nhập tên xét nghiệm vào Search (Tìm
kiếm).
5. Nếu nhiều thông tin xác định kiểm chuẩn có Primary (Chính), Alternate
(Thay thế) hoặc Parallel (Song song) Usage (Sử dụng) hỗ trợ xét nghiệm
này hoặc xét nghiệm bao gồm nhiều chất kiểm chuẩn, hãy chọn
trong Control Materials (Vật liệu kiểm chuẩn) để chọn Control Name
(Tên chất kiểm chuẩn) cho yêu cầu kiểm chuẩn.
6. Nhập Rack ID (ID giá đỡ) và Pack Position (Vị trí gói), nếu phù hợp.
7. Nếu thích hợp, chọn Replicates (Bản sao) bổ sung từ menu thả xuống.
8. Để thực hiện các ca chụp có thể được báo cáo trùng lặp, hãy chọn
bên cạnh xét nghiệm đó trong khu vực Orders (Lệnh).
LƯU Ý: Nếu người vận hành thêm các xét nghiệm trùng lặp vào cùng
yêu cầu kiểm chuẩn thì người vận hành có thể thực hiện xét nghiệm
tương tự trên các mô đun khác nhau bằng các lô hoặc gói thuốc thử khác
nhau. Tùy chọn này cung cấp thêm các lựa chọn kết quả có thể báo cáo.
Người vận hành có thể chỉnh sửa các cài đặt này trong System Test
Options (Tùy chọn xét nghiệm hệ thống).
9. Chọn Save (Lưu).
Thêm QC Panels (Bảng điều khiển QC) vào QC Orders (Lệnh)
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > Create QC Orders (Tạo lệnh QC).
LƯU Ý: Sau khi xác định chất kiểm chuẩn Panels (Bảng điều khiển), người
vận hành có thể thêm chất kiểm chuẩn Panels (Bảng điều khiển) vào
kiểm chuẩn Orders (Lệnh) từ QC Panels (Bảng điều khiển QC)
(Trang 535 Giới thiệu về QC Panels (Bảng điều khiển QC)).
2. Chọn Select Panels... (Chọn bảng điều khiển...).
3. Chọn hộp kiểm bên cạnh Panel Name (Tên bảng điều khiển) thích hợp.
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4. Chọn Select (Chọn).
5. Điền thông tin thích hợp.
6. Chọn Save (Lưu).
Cấu hình QC tự động
Hệ thống cung cấp các tùy chọn riêng để lên lịch chạy kiểm chuẩn tự động
trong các trường hợp khác nhau.
Phương pháp thực hành của
phòng xét nghiệm

Cài đặt

Lên lịch thực hiện kiểm chuẩn tự
Cấu hình QC Schedule (Lịch trình
động theo thời gian, theo số lượng QC) trong QC > QC Scheduler
xét nghiệm hoặc theo tên chất kiểm (Trình lập lịch QC).
chuẩn.
(Trang 538 Đang lên lịch QC By Day
and Time (Theo ngày và giờ))
(Trang 540 Đang lên lịch QC By Test
Count (Theo số lượng xét nghiệm))
(Trang 541 Đang lên lịch QC By
Control (Theo chất kiểm chuẩn))
Cấu hình thực hiện kiểm chuẩn tự
động cùng hiệu chuẩn.

Cấu hình Perform QC with
Calibration (Thực hiện QC với hiệu
chuẩn) trong General Setup (Cài đặt
chung).
Bật Perform QC with Calibration
(Thực hiện QC với hiệu chuẩn) trong
thông tin xác định kiểm chuẩn
(Trang 528 Thêm thủ công QC
Definitions (Xác định QC)).

Cấu hình thực hiện kiểm chuẩn tự
động khi thay đổi gói.

Bật Perform QC on Pack Change
(Thực hiện QC khi thay đổi gói) trong
General Setup (Cài đặt chung).
Bật Perform QC on Pack Change
(Thực hiện QC khi thay đổi gói) trong
thông tin xác định kiểm chuẩn
(Trang 528 Thêm thủ công QC
Definitions (Xác định QC)).
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Giới thiệu về tạo khung chất kiểm chuẩn trong IM
Các tính năng và quy trình sau là dành riêng cho IM Analyzer.
Tính năng tạo khung chất kiểm chuẩn cho phép các phòng xét nghiệm tuân
thủ những khuyến cáo theo quy trình dành cho các xét nghiệm được điều
chỉnh chặt chẽ. Mỗi khung chất kiểm chuẩn bao gồm một bộ chất kiểm
chuẩn được quy định dùng trước và sau nhóm mẫu bệnh phẩm cho một xét
nghiệm cụ thể.
Bộ chất kiểm chuẩn dùng trước nhóm xét nghiệm của bệnh nhân sẽ mở một
khung chất kiểm chuẩn mới. Hệ thống sẽ giữ lại kết quả của mẫu bệnh phẩm
cho đến khi bộ chất kiểm chuẩn dùng sau nhóm xét nghiệm đóng được
khung chất kiểm chuẩn. Bộ khung chất kiểm chuẩn đóng này cũng sẽ mở
một khung chất kiểm chuẩn mới. Hệ thống sẽ không báo cáo kết quả của
mẫu cho đến khi các chất kiểm chuẩn có khung đóng hoàn tất với các kết
quả có thể chấp nhận. Nếu các chất kiểm chuẩn có khung đóng không hoàn
tất với các kết quả có thể chấp nhận trong khoảng thời gian đã chỉ định, thì
hệ thống sẽ loại bỏ những kết quả đã lưu giữ cho bệnh nhân.
LƯU Ý: Sử dụng cùng lô chất kiểm chuẩn để mở và đóng khung chất kiểm
chuẩn.
Sau đây là ví dụ về một khung chất kiểm chuẩn hoàn chỉnh:
1. Chất kiểm chuẩn EHIV khung mở nồng độ 1–4
2. Yêu cầu về bệnh nhân EHIV
3. Chất kiểm chuẩn EHIV khung đóng nồng độ 1–4
Thông tin nhận dạng xét nghiệm sẽ xác định xem xét nghiệm có yêu cầu
khung chất kiểm chuẩn không. Trong tab Definition (Xác định), ô tùy chọn
Control-bracketed Test (Xét nghiệm chất kiểm chuẩn có giá đỡ) được kích
hoạt và được đánh dấu chọn. Thông tin nhận dạng xét nghiệm cho một xét
nghiệm được tạo khung chất kiểm chuẩn sẽ có cài đặt thời gian chờ để thiết
lập khoảng thời gian tối đa được phép từ lúc mở khung đến lúc hút chất kiểm
chuẩn đầu tiên trong bộ khung đóng. Nếu hết thời gian chờ, khung chất
kiểm chuẩn sẽ không đóng được và hệ thống sẽ loại bỏ những kết quả đã
lưu giữ cho bệnh nhân. Hệ thống sẽ hiển thị lời nhắc đóng khung này trước
khi hết thời gian chờ. Chỉnh sửa cài đặt Reminder (Hours) (Lời nhắc (giờ))
trong thông tin nhận dạng xét nghiệm.
Nhập thủ công thông tin xác định kiểm chuẩn trên IM cho các xét nghiệm được tạo
khung chất kiểm chuẩn
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Definitions (Xác định QC).
2. Chọn Add QC Definition... (Thêm xác định QC...).
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3. Trong Add New QC Definition (Thêm xác định QC mới), nhập chính xác
thông tin sau như những gì xuất hiện trong tài liệu kiểm chuẩn:
– Control Name (Tên chất kiểm chuẩn)
– Control ID (ID chất kiểm chuẩn) (Nhập K và 4 chữ số cuối cùng của lô
chất kiểm chuẩn)
– Level (Mức)
– Control Lot (Lô chất kiểm chuẩn) (Nhập 6 chữ số cuối cùng của số lô)
– Control Lot Expiration (Thời hạn lô chất kiểm chuẩn)
– Specimen (Mẫu) (Chọn loại mẫu chất kiểm chuẩn từ menu thả xuống)
– Control Type (Loại chất kiểm chuẩn) (Chọn Kit (Bộ công cụ))
– Checksum (Kiểm tra tổng)
4. Chọn tùy chọn Usage (Sử dụng):
– Primary (Chính)
– Alternate (Thay thế)
– Parallel (Song song)
– Not In Use (Không sử dụng)
5. Chọn xét nghiệm thích hợp.
6. Nhập giá trị sau cho xét nghiệm và mức:
– SD (chọn 2)
– Low (Thấp)
– High (Cao)
LƯU Ý: Hệ thống tính toán và nhập giá trị Mean (Trung bình) và +/- Range
(+/- Phạm vi).
7. Nhập giá trị Open Stability (Mở độ ổn định) bằng ngày hoặc giờ theo IFU
xét nghiệm.
Tùy chọn Open Stability (Mở độ ổn định) chỉ khả dụng trên hệ thống
bằng cách dùng bộ nạp mẫu.
8. Chọn Save (Lưu).
9. Để nhập thông tin về các nồng độ chất kiểm chuẩn còn lại trong bộ kit,
hãy lặp lại các bước từ 2–8.
LƯU Ý: Giá trị tổng kiểm chứa thông tin được mã hóa và các giá trị trong
tài liệu kiểm chuẩn. Hệ thống sẽ so sánh các mục nhập thủ công với giá
trị tổng kiểm. Nếu giá trị nhập thủ công không khớp với giá trị tổng kiểm,
hệ thống sẽ không lưu dữ liệu này. Để tiếp tục, nhập các giá trị chính xác.
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Mở khung chất kiểm chuẩn trên IM
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > Control Bracketing.
2. Chọn xét nghiệm và lô chất kiểm chuẩn.
LƯU Ý: Đảm bảo loạt chất kiểm chuẩn chứa số mức chất kiểm chuẩn
được yêu cầu. Để xác định số mức chất kiểm chuẩn được yêu cầu mở
một khung cho xét nghiệm, mở thông tin nhận dạng xét nghiệm.
3. Chọn Primary Pack ID (ID gói chính) từ menu thả xuống.
4. Chọn Create Bracket.
LƯU Ý: Loạt chất kiểm chuẩn cuối khung đóng một khung chất kiểm
chuẩn sẽ mở ra khung chất kiểm chuẩn mới.
5. Ở Create Control-Bracket QC Order, chọn Save (Lưu).
6. Chọn OK.
7. Gắn nhãn cho ống bằng mã vạch mẫu chất kiểm chuẩn.
8. Nạp mẫu chất kiểm chuẩn theo khung chất kiểm chuẩn.
LƯU Ý: Khi mở một khung chất kiểm chuẩn trên hệ thống Nạp trực tiếp,
đặt toàn bộ loạt chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm được tạo khung chất
kiểm chuẩn vào 1 giá đựng mẫu.
LƯU Ý: Khi mở một khung chất kiểm chuẩn trên hệ thống bằng Sample
Handler, hãy xem hướng dẫn để nạp mẫu vào giá SH.
LƯU Ý: Sau khi nạp các chất kiểm chuẩn theo khung đang mở, người
vận hành có thể sắp xếp và nạp mẫu bệnh phẩm. Hệ thống chỉ báo cáo
các kết quả của bệnh nhân nếu các khung mở và đóng hoàn thành với
kết quả có thể chấp nhận.
Đóng khung chất kiểm chuẩn trên IM
Việc yêu cầu một loạt chất kiểm chuẩn phụ sẽ đóng khung chất kiểm chuẩn.
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > Control Bracketing (Giá đỡ điều khiển).
2. Chọn một xét nghiệm và lô chất kiểm chuẩn theo khung đang mở.
LƯU Ý: Đảm bảo loạt chất kiểm chuẩn ở cùng lô với loạt chất kiểm chuẩn
theo khung đang mở và chứa số lượng mức chất kiểm chuẩn được yêu
cầu. Để xác định số mức chất kiểm chuẩn được yêu cầu mở một khung
cho xét nghiệm, mở thông tin nhận dạng xét nghiệm.
3. Chọn Primary Pack ID (ID gói chính) từ menu thả xuống.
4. Chọn Create Bracket (Tạo giá đỡ).
LƯU Ý: Loạt chất kiểm chuẩn cuối khung đóng một khung chất kiểm
chuẩn sẽ mở ra khung chất kiểm chuẩn mới.
5. Ở Create Control-Bracket QC Order, chọn Save (Lưu).
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6. Chọn OK.
7. Gắn nhãn cho ống bằng mã vạch mẫu chất kiểm chuẩn.
8. Nạp mẫu chất kiểm chuẩn theo khung chất kiểm chuẩn.
LƯU Ý: Đặt toàn bộ loạt chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm được tạo khung
chất kiểm chuẩn vào cùng 1 giá đựng mẫu khi đóng khung chất kiểm
chuẩn trên hệ thống Nạp trực tiếp.
LƯU Ý: Khi mở một khung chất kiểm chuẩn trên hệ thống bằng Sample
Handler, hãy xem hướng dẫn để nạp mẫu vào giá SH.

Giới thiệu về QC Statistics (Thống kê QC)
QC Statistics (Thống kê QC) cung cấp đánh giá dài hạn trong thời gian thực
về hiệu năng của hệ thống và xét nghiệm thông qua các tính năng sau:
QC Statistics (Thống kê QC)

Lưu ý

Review

Hiển thị kết quả QC hiện tại. Ngăn
bên trái phân hạng một danh sách
tập tin chất kiểm chuẩn theo Control
hoặc Test. Ngăn bên phải hiển thị kết
quả tập tin chất kiểm chuẩn cụ thể.

Analysis

Cung cấp các chế độ xem dữ liệu
dạng đồ thị và dạng bảng được hiển
thị trong Review. Người vận hành có
thể phân tích dữ liệu QC và dữ liệu
bệnh nhân cũng như đánh giá lỗi.

Messages

Hiển thị các thông báo vi phạm qua
QC Messages và Audit Log.

Tools

Chứa Maintenance cho tập tin giá trị
trung bình của chất kiểm chuẩn và
bệnh nhân, bao gồm dữ liệu Export
và Database/Backup.

Setup

Cung cấp quyền truy cập vào cài đặt
QC, bao gồm QC Rules, Patient QC,
Customize, Comments và QC
Configuration.

Xem lại kết quả và thống kê QC
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Review.
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2. Chọn các mục sau nếu thích hợp:
– Để mở rộng hoặc thu gọn dữ liệu đi kèm với tệp, chọn

hoặc

.

– Để hiển thị hoặc lồng tất cả dữ liệu đồng thời, chọn Collapse All.
– Để chọn từng tập tin chất kiểm chuẩn, chọn hộp kiểm bên cạnh từng
tập tin.
– Để chọn hoặc bỏ chọn tất cả tập tin đồng thời, sử dụng Select.
– Để hiển thị kết quả của tập tin chất kiểm chuẩn ở ngăn bên phải, chọn
tập tin chất kiểm chuẩn ở ngăn bên trái.
– Để lọc kết quả, chỉnh sửa các tùy chọn phía trên danh sách kết quả tập
tin chất kiểm chuẩn.
– Để chọn tất cả tập tin đi kèm ở cấp thấp hơn, chọn cấp cao nhất của
nhóm bất kỳ.
– Để tự động chọn tập tin chất kiểm chuẩn chứa sự cố, chọn Auto-select
Issues.
LƯU Ý: Chọn Auto-select Issues sẽ hiển thị các tập tin chất kiểm chuẩn
có dữ liệu nằm ngoài khoảng, vi phạm hoặc bị bỏ qua. Bỏ chọn một tập
tin chất kiểm chuẩn có sự cố sẽ dừng chức năng này lại và bỏ chọn hộp
kiểm. Hệ thống liệt kê các tập tin chất kiểm chuẩn mới có sự cố nhưng
không tự động chọn chúng.
Giới thiệu về QC Statistics (Thống kê QC) Review
QC Statistics (Thống kê QC) Review hiển thị các kết quả kiểm chuẩn hiện tại.
Ngăn bên trái hiển thị một danh sách tập tin chất kiểm chuẩn được sắp
xếp theo Control hoặc Test. Ngăn bên phải hiển thị kết quả tập tin chất kiểm
chuẩn. Người vận hành có thể chọn lọc kết quả theo dữ liệu Reviewed,
Unreviewed hoặc All. Người vận hành cũng có thể chọn để Auto-select Issues
để tự động chọn các tập tin chất kiểm chuẩn chứa sự cố hoặc Customize thứ
tự cột hiển thị.
Giới thiệu về QC Results Review Mode Settings (Cài đặt chế độ xem lại kết quả QC)
QC Results Review Mode Settings (Cài đặt chế độ xem lại kết quả QC) cho
phép người vận hành chọn cách hệ thống quản lý chế độ xem lại các kết quả
hiện hoạt sau:
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Cài đặt

Mô tả

Review None (Không xem lại)

Không có kết quả nào được giữ để
xem lại.

Review All (Xem lại tất cả)

Tất cả kết quả được giữ để xem lại.
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Cài đặt

Mô tả

Review By Exception (Xem lại theo
ngoại lệ)

Các kết quả hiện hoạt có cờ bất kỳ
được giữ để xem lại.

Phân tích kết quả QC
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Review.
2. Chọn 1 hoặc nhiều tập tin chất kiểm chuẩn.
3. Chọn Analyze.
Cấu hình QC Statistics (Thống kê QC) điển hình
QC Statistics (Thống kê QC) cung cấp các tùy chọn để thực hiện phân tích
thống kê đối với dữ liệu chất kiểm chuẩn, chỉ định phạm vi kiểm chuẩn, cảnh
báo cho người vận hành các vi phạm kiểm chuẩn, đánh dấu dữ liệu kiểm
chuẩn và tự động vô hiệu hóa các xét nghiệm của bệnh nhân có cảnh báo.
Người vận hành có thể thiết lập tính năng QC Statistics (Thống kê QC) để
phân tích dữ liệu theo các phương pháp chuẩn của phòng xét nghiệm.
Phương pháp thực hành của
phòng xét nghiệm

Cài đặt QC Statistics (Thống kê QC)

Sử dụng tất cả tính năng QC
Statistics (Thống kê QC)

Kích hoạt QC Statistics (Thống kê
QC) và Patient QC Flagging (Gắn cờ
QC bệnh nhân) (Trang 511 Thiết lập
Test Based QC Rules)
Kích hoạt Patient QC Flagging (Gắn
cờ QC bệnh nhân)
Kích hoạt Tự động tắt xét nghiệm
của bệnh nhân

Sử dụng tính năng phân tích thống Kích hoạt QC Statistics (Thống kê
kê kiểm chuẩn và đánh dấu. Không QC) và QC Rules (Trang 511 Thiết lập
tự động tắt xét nghiệm của bệnh
Test Based QC Rules)
nhân dựa trên kết quả kiểm chuẩn.
Kích hoạt Patient QC Flagging (Gắn
cờ QC bệnh nhân)
Tắt Tự động tắt xét nghiệm của
bệnh nhân
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Phương pháp thực hành của
phòng xét nghiệm

Cài đặt QC Statistics (Thống kê QC)

Sử dụng tính năng phân tích thống
kê kiểm chuẩn nhưng tắt tính năng
đánh dấu. Không tự động tắt xét
nghiệm của bệnh nhân dựa trên kết
quả kiểm chuẩn.

Kích hoạt QC Statistics (Thống kê
QC) và QC Rules (Trang 511 Thiết lập
Test Based QC Rules)
Tắt Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân)
Tắt Tự động tắt xét nghiệm của
bệnh nhân

Tắt tính năng QC Statistics (Thống
kê QC).

Tắt QC Statistics (Thống kê QC) và
QC Rules
Tắt Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân)
Tắt Tự động tắt xét nghiệm của
bệnh nhân

Giới thiệu về QC Statistics (Thống kê QC) Analysis
QC Statistics (Thống kê QC) Analysis tính toán và hiển thị dữ liệu thống kê
dựa trên các chất kiểm chuẩn đã chọn trong tab Review. Analysis cho phép
đánh giá dữ liệu để biết các lỗi và hiển thị dữ liệu theo 3 tab:
Tab QC Statistics
(Thống kê QC)
Analysis

Lưu ý

Chart

Dữ liệu QC hiển thị trong biểu đồ Levey-Jennings
hoặc biểu đồ Z-score.

QC

Chế độ xem chi tiết các tập tin hiện đang hiển thị
trong tab Chart. Mỗi hàng trong bảng thể hiện
một điểm dữ liệu QC.

Patient

Chế độ xem chi tiết các điểm dữ liệu đơn lẻ trong
tập tin dữ liệu trung bình của bệnh nhân. Người
vận hành có thể hiển thị sự kiện gần nhất theo
thời gian so với điểm dữ liệu đã chọn.

Người vận hành có thể xem và xử lý thông tin kiểm chuẩn bằng các tính
năng sau:
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Tính năng QC Statistics Lưu ý
(Thống kê QC) Analysis
Refresh

Làm mới dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Tab Biểu đồ,
Kiểm chuẩn và Bệnh nhân có các điểm dữ liệu
kiểm chuẩn bệnh nhân và kiểm chuẩn mới được
truy xuất. Người vận hành có thể chỉ định dữ
liệu được truy xuất bằng các cài đặt Bộ lọc.

Customize

Tùy chỉnh chế độ xem tab Phân tích. Người vận
hành có thể chọn các trường hiển thị, chỉ định
loại dữ liệu hiện đang hiển thị trong tab Phân
tích.

Statistics

Hiển thị chế độ xem Tóm tắt thống kê. Nếu
không có dữ liệu chất kiểm chuẩn hoặc dữ liệu
kiểm chuẩn bệnh nhân trên tab Phân tích, tính
năng Thống kê sẽ không khả dụng.

Events

Hiển thị chế độ xem Sự kiện. Nếu không có dữ
liệu chất kiểm chuẩn hoặc dữ liệu kiểm chuẩn
bệnh nhân nào hiển thị trên tab Phân tích, tính
năng Sự kiện sẽ không khả dụng.

Reports

Hiển thị cửa sổ Báo cáo. Người vận hành có thể
chọn tập tin trong phần Xem lại hoặc Phân tích
để hiển thị trong Báo cáo và tùy chỉnh chế độ
xem Báo cáo.

Exclude

Loại trừ điểm dữ liệu ra khỏi tính toán thống kê.

Include

Chỉ định các điểm dữ liệu đã loại trừ trước đó để
đưa vào tính toán thống kê.

Comment

Thêm nhận xét vào kết quả.

QC Details

Hiển thị chi tiết lỗi của các điểm dữ liệu vi phạm
nguyên tắc.

Giới thiệu về Levey-Jennings Chart
Levey-Jennings Chart vẽ đồ thị các giá trị chất kiểm chuẩn dựa trên ngày
phân tích. Người vận hành có thể xem biểu đồ của từng tập tin chất kiểm
chuẩn đang mở trong cơ sở dữ liệu. Biểu đồ vẽ đồ thị các ngày phân tích trên
trục X và giá trị chất kiểm chuẩn trên trục Y. Biểu đồ cũng đánh dấu các giới
hạn độ lệch chuẩn (SD) trung bình, thứ nhất, thứ hai và thứ ba trên trục Y.
Biểu đồ có thể mở rộng để hiển thị một phần phạm vi ngày.
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LƯU Ý: Khi tập tin chất kiểm chuẩn có nhiều mục tiêu, hệ thống sẽ hiển thị
giá trị mục tiêu gốc và đã thay đổi, tạo ra chế độ xem độ lệch.
Z-score Chart
Z-score Chart hiển thị giá trị bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn. Cấu trúc giống
như Levey-Jennings Chart ngoại trừ là Z-score Chart hiển thị giá trị tương
ứng của các chất kiểm chuẩn đã chọn bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn (SD).
Z-score Chart hiển thị dữ liệu trên 2 trục: Trục X và trục Y.
Trục Y biểu thị khoảng cách từ giá trị trung bình cho tất cả các chất kiểm
chuẩn hiển thị: +3SD, +2SD, +1SD, Trung bình, -1SD, -2SD và -3SD. Trục X
hiển thị khung thời gian. Biểu đồ có thể mở rộng để hiển thị một phần phạm
vi ngày.
Giới thiệu về nguyên tắc RiliBÄK
RiliBÄK là một bộ nguyên tắc của Đức, được quản lý bởi Hiệp hội y học liên
bang Đức, trong đó quy định các yêu cầu cho mọi phòng xét nghiệm thực
hiện các đánh giá lâm sàng mang tính định lượng. Nguyên tắc RiliBÄK so
sánh Mục tiêu trung bình của một xét nghiệm đơn lẻ với một dãy các giá trị
hợp lệ và báo cáo mọi kết quả nằm ngoài phạm vi quy định là lỗi. Người vận
hành có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt liên kết giữa một xét nghiệm và
bảng RiliBÄK có các giá trị hợp lệ cũng như xác nhận các mẫu, chất phân tích
và đơn vị có liên quan đến từng xét nghiệm cụ thể.
RiliBÄK được yêu cầu ở Đức nhưng phòng xét nghiệm ở các nơi khác có thể
chấp nhận nguyên tắc này một cách tự nguyện. RiliBÄK có thể hiệu quả như
một công cụ kiểm soát chất lượng bổ sung để theo dõi các phương pháp.
Xem kết quả QC Analysis trên biểu đồ
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Setup
> Customize.
2. Để xem biểu đồ dữ liệu trên màn hình Analysis, chọn Analysis từ menu
thả xuống Select screen.
3. Chọn Chart.
4. Để hiển thị thông tin hệ thống và mô đun trên biểu đồ, chọn hộp kiểm
Show System & Analyzer information on legends and labels .
5. Để hiển thị biểu đồ một bảng, chọn Tabs từ khu vực Display Chart & Data
views as.
6. Để hiển thị thông tin này trên biểu đồ, chọn Primary Reagent Pack
Change hoặc Ancillary Reagent Pack Change hoặc cả hai hộp kiểm trong
khu vực Display:.
7. Chọn Save (Lưu).
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8. Chọn Review.
9. Chọn các chất kiểm chuẩn để xem lại.
10. Chọn Analyze.
11. Để xem biểu đồ, chọn Analysis > Chart.
12. Để xem nhiều phần lựa chọn, cuộn xuống bằng thanh cuộn dọc.
13. Để xem một loại biểu đồ cụ thể, chọn biểu đồ từ menu thả xuống
Display:.
14. Để điều chỉnh thang thời gian, di chuyển điều khiển trượt trong Scale:.
15. Chọn 1 hoặc nhiều điểm dữ liệu.
16. Để đánh dấu dữ liệu đã xem lại, chọn Review.
17. Để loại trừ dữ liệu khỏi tính toán thống kê, chọn Exclude.
18. Để khôi phục dữ liệu cho tính toán thống kê, chọn Include.
19. Để thêm nhận xét, chọn Comment.
20. Để xem chi tiết về vi phạm kiểm chuẩn, chọn QC Details.
Tùy chỉnh QC Analysis
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Setup
> Customize.
2. Trong menu thả xuống Select screen, chọn Analysis.
3. Chọn QC.
4. Trong khu vực Display Fields:, chọn các cột sẽ hiển thị.
LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các cột của cửa sổ Analysis đều được chọn.
Bỏ chọn bất kỳ cột nào để ẩn.
5. Chọn Move Up hoặc Move Down để thay đổi thứ tự của các trường.
6. Chọn OK.
Giới thiệu về chế độ xem theo ngăn riêng QC Statistics (Thống kê QC) Analysis
Chế độ xem theo ngăn riêng Analysis hiển thị thông tin biểu đồ và bảng QC
hoặc Patient trong một cửa sổ riêng.
Biểu đồ và chức năng của biểu đồ hiển thị ở ngăn trên cùng và dữ liệu hiển
thị ở ngăn dưới cùng.
Dữ liệu QC và Patient xuất hiện trên các tab riêng trong chế độ xem theo
ngăn riêng.
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Cấu hình chế độ xem QC Analysis
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Setup
> Customize.
2. Chọn Analysis từ menu thả xuống Select screen.
3. Chọn Chart.
4. Chọn Tabs hoặc Split Panel.
5. Chọn Save.
Giới thiệu về QC Auto Review
Người vận hành có thể tự động gửi tất cả các điểm dữ liệu QC đang kiểm
chuẩn sang QC Statistics (Thống kê QC) Review mà không cần người vận
hành can thiệp.
Cấu hình chế độ tự động xem lại QC Statistics (Thống kê QC)
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Setup
> Configuration.
2. Chọn hộp kiểm Auto Review? để bật tính năng này.
3. Chọn Systems thích hợp.
4. Chọn Save (Lưu).

Giới thiệu về QC Statistics (Thống kê QC) Reports
Người vận hành có thể tạo báo cáo từ Review hoặc Analysis để hiển thị tập
tin chất kiểm chuẩn và tập tin giá trị trung bình của Patient. Với bộ lọc thời
gian hiện hoạt, chỉ có điểm QC và điểm trung bình của Patient được lọc mới
hiển thị để báo cáo. Người vận hành có thể gửi báo cáo tới máy in hoặc tập
tin.
Menu thả xuống Report Name cung cấp các loại báo cáo sau:
• Monthly report
• Summary report
• Exception report
• Custom report 1
• Custom report 2
• Patient Median Report
Người vận hành có thể bao gồm các dữ liệu sau trong báo cáo thống kê QC:
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Report Contents

Lưu ý

Data Points
None

Báo cáo không bao gồm các điểm dữ liệu.

All

Báo cáo bao gồm các tập tin chất kiểm
chuẩn đã chọn và tất cả điểm dữ liệu mà hệ
thống lọc bằng bộ lọc thời gian.

Only violations

Báo cáo bao gồm tất cả điểm dữ liệu từ các
tập tin chất kiểm chuẩn được chọn và lọc
theo thời gian có vi phạm nguyên tắc QC
hiện hoạt.

Sort By
Test

Báo cáo liệt kê các tập tin chất kiểm chuẩn
được sắp xếp theo thứ tự chữ và số theo
Test Name (Tên xét nghiệm) và Test Unit.

Control

Báo cáo liệt kê các tập tin chất kiểm chuẩn
được sắp xếp theo thứ tự chữ và số theo
Tên chất kiểm chuẩn, Nồng độ chất kiểm
chuẩn và Số lô chất kiểm chuẩn. Đối với mỗi
nhóm, thứ tự sắp xếp là Tên chất kiểm
chuẩn và Nồng độ chất kiểm chuẩn.

Options
Charts

Báo cáo bao gồm một biểu đồ LeveyJennings có các điểm dữ liệu dựa trên bộ
lọc thời gian.

Events

Báo cáo bao gồm các sự cố liên quan đến
điểm dữ liệu đã chọn.

Timeframe Summary

Báo cáo bao gồm số liệu thống kê được lọc
theo thời gian liên quan đến điểm dữ liệu.

Cumulative Summary

Báo cáo bao gồm số liệu thống kê liên quan
đến điểm dữ liệu, bất kể tùy chọn lọc theo
thời gian. Số liệu thống kê sẽ xem xét tất cả
điểm dữ liệu trong tập tin chất kiểm chuẩn.

Comments

Báo cáo bao gồm tất cả nhận xét của điểm
dữ liệu đã chọn.
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Tạo QC Statistics (Thống kê QC) Reports
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Review.
2. Chọn Reports.
3. Chọn một loại báo cáo từ menu thả xuống Report Name.
4. Trong Report Contents, nhập một tiêu đề.
5. Chọn tùy chọn Data Points.
LƯU Ý: Tùy chọn Data Points không áp dụng cho các tập tin giá trị trung
bình của bệnh nhân.
6. Chọn yêu cầu Sort By.
7. Trong khu vực Options, chọn Nội dung báo cáo.
8. Để thêm tiêu đề hoặc thay đổi chân trang trong báo cáo, chọn Setup.
9. Để phóng to khu vực lựa chọn chất kiểm chuẩn hoặc xét nghiệm và hiển
thị số lượng chất kiểm chuẩn hoặc xét nghiệm lớn hơn, chọn .
10. Để chuyển các phần lựa chọn sang cửa sổ gốc và đóng chế độ xem mở
rộng, chọn Close (Đóng).
In QC Statistics (Thống kê QC) Reports thành tập tin
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Review.
2. Chọn Reports.
3. Chọn nội dung báo cáo (Trang 506 Tạo QC Statistics (Thống kê QC)
Reports).
4. Chọn Print.
5. Chọn Print to file (In vào tập tin).
6. Chọn OK.
In QC Statistics (Thống kê QC) Reports
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Review.
2. Chọn Reports.
3. Chọn nội dung báo cáo (Trang 506 Tạo QC Statistics (Thống kê QC)
Reports).
4. Chọn Print.
5. Chọn máy in.
6. Để thay đổi tùy chọn in, hãy chọn Properties... (Thuộc tính...).
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LƯU Ý: Tùy chọn Properties (Thuộc tính) phụ thuộc vào trình điều khiển
máy in. Các cài đặt bản địa hóa có thể không áp dụng trong Properties
(Thuộc tính).
7. Chọn khổ giấy.
8. Chọn Print (In).
Thêm Comments vào Thư viện QC Comments
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Setup.
2. Chọn Comments.
3. Chọn Add.
4. Nhập nhận xét mới vào hộp văn bản.
5. Chọn OK.
6. Chọn Save.
Xuất tập tin QC
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Tools
> Export > QC.
2. Để lọc tập tin hiển thị, hãy chọn Apply Time Filter.
– Để Set Time Frame, hãy chọn nút radio thích hợp.
– Chọn OK.
3. Để hiển thị tất cả tập tin, hãy chọn Remove Time Filter.
4. Chọn Control hoặc Test.
5. Chọn tập tin sẽ xuất.
– Để mở rộng vùng tìm kiếm, hãy chọn

.

– Để chuyển các lựa chọn sang màn hình gốc, chọn Close (Đóng).
6. Chọn XML hoặc TXT. Chọn XML sẽ bao gồm tất cả dữ liệu xét nghiệm
trong quá trình xuất.
7. Để cấu hình dữ liệu trong báo cáo TXT:
– Chọn hoặc bỏ chọn dữ liệu.
– Để thay đổi thứ tự các trường, chọn Move Up hoặc Move Down.
8. Chọn Export.
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Xuất tập tin Patient QC
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Tools
> Export > Patient.
2. Để thay đổi tập tin hiển thị, hãy chọn Apply Time Filter.
– Để Set Time Frame, hãy chọn nút radio thích hợp.
– Chọn OK.
3. Để hiển thị tất cả tập tin, hãy chọn Remove Time Filter.
4. Chọn tập tin sẽ xuất.
– Để mở rộng vùng tìm kiếm, chọn

.

– Để chuyển các lựa chọn sang màn hình gốc, chọn Close (Đóng).
5. Chọn XML hoặc TXT. Chọn XML sẽ bao gồm tất cả dữ liệu xét nghiệm
trong quá trình xuất.
6. Để cấu hình dữ liệu trong báo cáo TXT:
– Chọn hoặc bỏ chọn dữ liệu.
– Để thay đổi thứ tự các trường, chọn Move Up hoặc Move Down.
7. Chọn Export.
Xem QC Statistics (Thống kê QC) Messages
◆

Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Messages.

Giới thiệu về QC Statistics (Thống kê QC) Audit Log
QC Statistics (Thống kê QC) Audit Log hiển thị một danh sách sự cố QC
Statistics (Thống kê QC), Time xảy ra và ID đăng nhập của User tại thời điểm
xảy ra sự cố. Người vận hành có thể tìm kiếm theo ngày để tìm sự cố cụ thể.
Giới thiệu về các loại dữ liệu QC
Thẻ Database/Backup hiển thị các giá trị tối đa và đã sử dụng của loại dữ liệu
QC. Giá trị đã sử dụng là số lượng giá trị hiện tại cho loại dữ liệu. Giá trị tối
đa là giới hạn cao nhất của các giá trị được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu cho
loại dữ liệu đó. Bản sao lưu cơ sở dữ liệu QC có lưu thông tin loại dữ liệu.
Việc lưu trữ dữ liệu có thể làm dịch chuyển mục tiêu và phạm vi.
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Loại dữ liệu

Lưu ý

Control Sample Results

Tổng số điểm dữ liệu (kết quả và thông tin liên
quan) cho tất cả các tập tin kiểm chuẩn mở và
đóng.

Patient Median Points

Tổng số điểm dữ liệu trung bình của bệnh
nhân (khoang và thông tin liên quan) cho tất
cả các tập tin bệnh nhân mở và đóng. Trường
này sẽ không hiển thị nếu QC Statistics (Thống
kê QC) được cấu hình cho Patient Mean.

Patient Mean Điểm

Tổng số điểm dữ liệu trung bình của bệnh
nhân (khoang và thông tin liên quan) cho tất
cả các tập tin bệnh nhân mở và đóng. Trường
này sẽ không hiển thị nếu QC Statistics (Thống
kê QC) được cấu hình cho Patient Median Files.

Control Files

Tổng số tập tin kiểm chuẩn mở và đóng.

Patient Median Files

Tổng số tập tin giá trị trung bình của bệnh
nhân mở và đóng. Trường này sẽ không hiển
thị nếu QC Statistics (Thống kê QC) được cấu
hình cho Patient Mean.

Patient Mean Files

Tổng số tập tin giá trị trung bình của bệnh
nhân mở và đóng. Trường này sẽ không hiển
thị nếu QC Statistics (Thống kê QC) được cấu
hình cho Patient Median Files.

Unprocessed control
sample results

Tổng số điểm dữ liệu mà hệ thống chưa chỉ
định cho tập tin kiểm chuẩn.

Messages

Tổng số thông báo mà hệ thống đăng trong
nhật ký thông báo.

Ngoài tập tin cơ sở dữ liệu, quá trình sao lưu cơ sở dữ liệu QC bao gồm các
cấu hình sau dành riêng cho cơ sở dữ liệu QC:
• Thiết lập báo cáo
• Thiết lập địa phương
• Cấu hình cửa sổ
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Giới thiệu về Giới hạn tối đa để lưu trữ cơ sở dữ liệu QC
QC Statistics (Thống kê QC) phần mềm giám sát việc sử dụng dữ liệu hiện
tại của kết quả kiểm chuẩn, dữ liệu trung bình hoặc dữ liệu trung bình của
bệnh nhân và toàn bộ tập tin kiểm chuẩn. Hệ thống sẽ cảnh báo cho người
vận hành khi cơ sở dữ liệu gần đạt dung lượng lưu trữ tối đa. Nếu dung lượng
đạt 90%, hệ thống sẽ ngừng chấp nhận các yêu cầu mới cho đến khi người
vận hành giải quyết tình trạng này. Người vận hành có thể lên lịch nhắc nhở
để bảo trì cơ sở dữ liệu QC thường xuyên và xóa hồ sơ cũ.
Data Type

Lưu ý

Tổng số Control Sample Results

Tối đa 65000

Tổng số Control Files

Tối đa 3000

Tổng số Patient Median Points hoặc

Tối đa 315072

Patient Mean Điểm
Tổng số Patient Median Files hoặc Patient
Mean tập tin

Tối đa 3000

Tổng số Unprocessed control sample results Tối đa 65000
Tổng số Messages

Tối đa 500

Tiến hành Maintenance thủ công cơ sở dữ liệu trên tập tin QC bệnh nhân
Hệ thống có thể bảo trì cơ sở dữ liệu thông qua tính năng xóa và lưu trữ dữ
liệu tự động. Người vận hành cũng có thể bảo trì thủ công cơ sở dữ liệu nếu
phù hợp.
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Tools.
2. Chọn Maintenance > Patient.
3. Chọn một tập tin.
4. Để xóa tập tin, hãy chọn Delete.
Tiến hành Maintenance thủ công cơ sở dữ liệu trên tập tin QC
Hệ thống có thể bảo trì cơ sở dữ liệu thông qua tính năng xóa và lưu trữ dữ
liệu tự động. Người vận hành cũng có thể bảo trì thủ công cơ sở dữ liệu nếu
cần.
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Tools.
2. Chọn Maintenance > QC.
3. Trên bảng Show by , chọn Control hoặc Test.
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4. Chọn một tập tin.
5. Chọn một trong các công việc bảo trì sau:
– Để xóa tập tin, hãy chọn Delete.
– Để đóng tập tin, hãy chọn Close.
– Để xem thông tin về tập tin, hãy chọn File Info.
– Để thêm nhận xét vào tập tin, hãy chọn File Info > Comment (Nhận
xét).

Giới thiệu về cấu hình QC Rules
Người vận hành có thể bật hoặc tắt QC Rules để cảnh báo cho người vận
hành khi xảy ra vi phạm. Người vận hành có thể chỉ định QC Rules để đánh
dấu là lỗi hoặc cảnh báo.
QC Rules có 3 thẻ khác nhau để cấu hình: Test Based, Group Based và Rule
Based.
QC Rules

Lưu ý

Test Based

Người vận hành có thể xác định QC Rules cho từng
xét nghiệm.

Group Based

Người vận hành có thể xác định một nhóm xét
nghiệm và bật hoặc tắt nguyên tắc cho toàn bộ
nhóm.

Rule Based

Người vận hành có thể bật hoặc tắt 1 hoặc nhiều
nguyên tắc cho tất cả xét nghiệm.

Giới thiệu về Test Based QC Rules
Tính năng Test Based QC Rules cho phép người vận hành xác định các quy
tắc phân tích thống kê kiểm chuẩn cho tất cả các lần thực hiện kiểm chuẩn
của một xét nghiệm cụ thể. Người vận hành có thể sử dụng tính năng này
để vô hiệu hóa tất cả nguyên tắc cho một xét nghiệm cụ thể và khôi phục
giá trị mặc định. Test Based QC Rules hữu ích đối với Patient QC Flagging
(Gắn cờ QC bệnh nhân) hoặc thực hiện các mẫu bệnh phẩm dựa trên cài đặt
kiểm chuẩn.
Thiết lập Test Based QC Rules
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Setup > QC
Rules > Test Based.
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2. Select a Test từ menu thả xuống.
3. Chọn các điều kiện vi phạm quy tắc từ menu thả xuống bên cạnh từng
quy tắc:
– Để tắt quy tắc, chọn Off.
– Để hiển thị cảnh báo vi phạm quy tắc này, chọn Warning.
– Để hiển thị cảnh báo ngoài phạm vi kiểm soát đối với các vi phạm quy
tắc này, chọn Error.
4. Tùy chỉnh Single Point Rules nếu thích hợp:
LƯU Ý: Các mục lựa chọn Use 2SDa và Use 3SDa không dùng được cho
Atellica Solution QC Statistics (Thống kê QC).
5. Chọn một điều kiện đánh giá:
– Để luôn đánh giá xét nghiệm dựa trên quy tắc đã chọn, chọn Evaluate
regardless of a 1-2s rule error.
– Để chỉ đánh giá xét nghiệm bằng các quy tắc đã chọn sau khi vi phạm
quy tắc 1-2s, chọn Evaluate only after a 1-2s rule error.
6. Chọn Save.
Giới thiệu về Single Point Rules
Single Point Rules đánh dấu kết quả khi 1 điểm dữ liệu vượt khoảng trên
hoặc dưới được xác định cho chất kiểm chuẩn.
LƯU Ý: Các mục lựa chọn Use 2SDa và Use 3SDa không dùng được cho
Atellica Solution QC Statistics (Thống kê QC).
Lỗi khoảng

Lưu ý

1–3s

1 kết quả > 3s hoặc < -3s

1–2,5s

1 kết quả > 2,5s hoặc < -2,5s

1–2s

1 kết quả > 2s hoặc < -2s

xs (Custom single-point rule)

1 kết quả > xs hoặc < -xs
Người vận hành có thể xác định x =
giá trị bất kỳ từ 0,10 - 9,90

Giới thiệu về Multipoint Rules
Multipoint Rules gắn cờ kết quả khi có nhiều điểm dữ liệu vượt quá phạm vi
được xác định để kiểm chuẩn.
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Lỗi nhiều điểm

Lưu ý

2–2s

Cho biết 2 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 1 chất kiểm
chuẩn nằm ngoài 2 độ lệch chuẩn so với giá trị trung
bình và cả hai đều cao hơn hoặc thấp hơn giá trị
trung bình.
HOẶC
Cho biết 2 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 2 chất kiểm
chuẩn nằm ngoài 2 độ lệch chuẩn so với giá trị trung
bình và cả hai đều cao hơn hoặc thấp hơn giá trị
trung bình.

2/3–2s

Cho biết 2 trong 3 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 1
chất kiểm chuẩn nằm ngoài 2 độ lệch chuẩn so với
giá trị trung bình và cả hai đều cao hơn hoặc thấp
hơn giá trị trung bình.
HOẶC
Cho biết 2 trong 3 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 2
chất kiểm chuẩn nằm ngoài 2 độ lệch chuẩn so với
giá trị trung bình và cả hai đều cao hơn hoặc thấp
hơn giá trị trung bình.

R–4s

Cho biết phạm vi giữa 2 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp
từ 1 chất kiểm chuẩn vượt quá 4 độ lệch chuẩn.
HOẶC
Cho biết phạm vi giữa 2 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp
từ 2 chất kiểm chuẩn vượt quá 4 độ lệch chuẩn.

3–1s

Cho biết 3 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 1 chất kiểm
chuẩn nằm ngoài 1 độ lệch chuẩn so với giá trị trung
bình và cả hai đều cao hơn hoặc thấp hơn giá trị
trung bình.
HOẶC
Cho biết 3 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 2 chất kiểm
chuẩn nằm ngoài 1 độ lệch chuẩn so với giá trị trung
bình và cả hai đều cao hơn hoặc thấp hơn giá trị
trung bình.
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Lỗi nhiều điểm

Lưu ý

4–1s

Cho biết 4 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 1 chất kiểm
chuẩn nằm ngoài 1 độ lệch chuẩn so với giá trị trung
bình và cả hai đều cao hơn hoặc thấp hơn giá trị
trung bình.
HOẶC
Cho biết 4 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 2 chất kiểm
chuẩn nằm ngoài 1 độ lệch chuẩn so với giá trị trung
bình và cả hai đều cao hơn hoặc thấp hơn giá trị
trung bình.

10x

Cho biết 10 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 1 chất kiểm
chuẩn đều cao hơn hoặc thấp hơn giá trị trung bình.
HOẶC
Cho biết 10 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 2 hoặc
nhiều chất kiểm chuẩn đều cao hơn hoặc thấp hơn
giá trị trung bình.

12x

Cho biết 12 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 1 chất kiểm
chuẩn đều cao hơn hoặc thấp hơn giá trị trung bình.
HOẶC
Cho biết 12 giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 2 hoặc
nhiều chất kiểm chuẩn đều cao hơn hoặc thấp hơn
giá trị trung bình.

nx

Cho biết n giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 1 chất kiểm
chuẩn đều cao hơn hoặc thấp hơn giá trị trung bình.
HOẶC
Cho biết n giá trị kiểm chuẩn liên tiếp từ 2 hoặc nhiều
chất kiểm chuẩn đều cao hơn hoặc thấp hơn giá trị
trung bình.
Người vận hành có thể tùy chỉnh số lượng giá trị kiểm
chuẩn. Giá trị kiểm chuẩn hợp lệ cho n là từ 2 đến 29.
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Lỗi nhiều điểm

Lưu ý

nT

Cho biết chiều hướng của n giá trị kiểm chuẩn liên
tiếp từ 1 chất kiểm chuẩn có chỉ số độ lệch chuẩn
đang tăng hoặc giảm. Giá trị của n phạm vi nằm
trong khoảng từ 3 đến 27.
HOẶC
Cho biết chiều hướng của n giá trị kiểm chuẩn liên
tiếp từ 2 hoặc nhiều chất kiểm chuẩn có chỉ số độ
lệch chuẩn đang tăng hoặc giảm. Giá trị của n phạm
vi nằm trong khoảng từ 3 đến 27.

Giới thiệu về Group Based QC Rules
Tính năng Group Based QC Rules cho phép người vận hành xác định một
nhóm xét nghiệm và bật hoặc tắt các nguyên tắc cho toàn bộ nhóm.
Cấu hình Group Based QC Rules
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Setup > QC
Rules > Group Based.
2. Select a group.
3. Chọn các điều kiện vi phạm quy tắc từ menu thả xuống bên cạnh từng
quy tắc:
– Để tắt quy tắc, chọn Off.
– Để hiển thị cảnh báo vi phạm quy tắc này, chọn Warning.
– Để hiển thị cảnh báo ngoài phạm vi kiểm soát đối với các vi phạm quy
tắc này, chọn Error.
4. Tùy chỉnh Single Point Rules hoặc Multipoint Rules nếu thích hợp.
LƯU Ý: Các mục lựa chọn Use 2SDa và Use 3SDa không dùng được cho
Atellica Solution QC Statistics (Thống kê QC).
5. Chọn một điều kiện đánh giá:
– Để luôn đánh giá xét nghiệm dựa trên quy tắc đã chọn, chọn Evaluate
regardless of a 1-2s rule error.
– Để chỉ đánh giá xét nghiệm bằng các quy tắc đã chọn sau khi vi phạm
quy tắc 1-2s, chọn Evaluate only after a 1-2s rule error.
6. Chọn Save.
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Giới thiệu về nhóm mặc định
Nhóm mặc định bao gồm tất cả xét nghiệm cùng với dữ liệu hiện tại. Khi
người vận hành tạo một nhóm mới, hệ thống sẽ xóa các xét nghiệm đó khỏi
nhóm mặc định. Khi người vận hành xóa một nhóm, các xét nghiệm trong
nhóm đó sẽ quay về nhóm mặc định. Nhóm mặc định cho phép người vận
hành bật hoặc tắt các nguyên tắc trên toàn hệ thống.
Thêm Groups vào Group Based QC Rules
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Setup > QC
Rules > Group Based.
2. Chọn Add Group....
3. Nhập tên cho nhóm mới.
LƯU Ý: Tên nhóm gồm tối đa 30 ký tự chữ-số.
4. Chọn OK
5. Để chọn xét nghiệm cần đưa vào trong nhóm, chọn Select Tests
6. Chọn các xét nghiệm từ danh sách.
7. Chọn OK.
Giới thiệu về Rule Based QC Rules
Tính năng Rule Based QC Rules giúp người vận hành cho phép hoặc không
cho phép 1 hay nhiều quy tắc cho tất cả các xét nghiệm.
Giới thiệu về cách in QC Rules Reports
Tính năng Rule Based sẽ tạo và in các báo cáo liệt kê từng nhóm hoặc xét
nghiệm chứa QC Rules được sửa đổi. Các báo cáo bao gồm:
• Mức nghiêm trọng của từng nguyên tắc: Tắt, Cảnh báo hoặc Lỗi.
• Nếu nguyên tắc được bật hoặc vô hiệu hóa.
• Nếu hệ thống sử dụng giá trị được điều chỉnh (3s hoặc 2s).
• Điều kiện của từng nguyên tắc: Đánh giá không cần quan tâm hoặc Đánh
giá sau.
• Danh sách tất cả xét nghiệm trong nhóm.
• Giá trị của nguyên tắc đã tùy chỉnh.
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Sử dụng dữ liệu Patient để QC Statistics (Thống kê QC)
1. Xác định giới hạn phân tích cho các xét nghiệm cụ thể để phân tích
(Trang 521 Cấu hình việc thu thập dữ liệu Patient QC).
2. Chọn thông tin để phân tích cho từng tập dữ liệu (Trang 517 Tùy chỉnh
QC Analysis cho dữ liệu Patient ).
3. Xem lại kết quả (Trang 517 Phân tích dữ liệu Patient QC).
4. Xác định Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân) (Trang 523 Bật
Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân)).
5. Tạo báo cáo kiểm chuẩn (Trang 506 Tạo QC Statistics (Thống kê QC)
Reports).
Tùy chỉnh QC Analysis cho dữ liệu Patient
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Setup
> Customize.
2. Trong menu thả xuống Select screen, chọn Statistics.
3. Chọn Patient.
4. Trong khu vực Display Fields:, chọn các cột sẽ hiển thị.
LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các cột của cửa sổ Analysis đều được chọn.
Bỏ chọn mọi cột để ẩn.
5. Để thay đổi thứ tự các trường, chọn Move Up hoặc Move Down.
6. Trong menu thả xuống Select screen, chọn Review.
7. Trong phần Display Fields:, hãy chọn thêm các cột sẽ hiển thị.
8. Chọn OK.
Phân tích dữ liệu Patient QC
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Analysis.
2. Chọn Patient.
3. Để xem một nhóm nhỏ dữ liệu, hãy Filter màn hình hiển thị.
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4. Để thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây trên một điểm dữ liệu, hãy
chọn điểm đó.
– Để chỉ định kết quả xét nghiệm là Reviewed, hãy chọn Review.
– Để loại bỏ kết quả xét nghiệm khỏi quá trình tính toán thống kê, hãy
chọn Exclude.
– Để đưa kết quả xét nghiệm đã loại bỏ trước đó vào quá trình tính toán
thống kê, hãy chọn Include.
– Để thêm nhận xét vào kết quả xét nghiệm, hãy chọn Comment.
– Để hiển thị chi tiết lỗi của một điểm dữ liệu vi phạm quy tắc, hãy chọn
QC Details.
– Để hiển thị chế độ xem tóm tắt Statistics và chỉnh sửa chi tiết thống
kê của một kết quả bệnh nhân cụ thể, hãy chọn Statistics
LƯU Ý: Nếu không có dữ liệu kiểm chuẩn hoặc dữ liệu kiểm chuẩn bệnh
nhân nào hiển thị trên tab Analysis, tính năng Statistics sẽ không khả
dụng.
5. Để làm mới dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, hãy chọn Refresh.
6. Để tùy chỉnh chế độ xem tab Analysis, hãy chọn Customize
(Trang 517 Tùy chỉnh QC Analysis cho dữ liệu Patient ).
7. Để hiển thị chế độ xem Events, hãy chọn Events.
LƯU Ý: Nếu không có dữ liệu kiểm chuẩn hoặc dữ liệu kiểm chuẩn bệnh
nhân nào hiển thị trên tab Analysis, tính năng Events sẽ không khả dụng.
8. Để tạo báo cáo, hãy chọn Reports (Trang 506 Tạo QC Statistics (Thống
kê QC) Reports).

Giới thiệu về cách cấu hình dữ liệu Patient cho QC Statistics (Thống kê
QC)
Tính năng Patient Median và Patient Mean cung cấp thêm công cụ trong QC
Statistics (Thống kê QC) để giúp theo dõi hiệu suất của hệ thống và khắc
phục lỗi hệ thống. Người vận hành có thể thu thập dữ liệu kết quả bệnh
nhân trên 1 hoặc nhiều máy phân tích trong cấu hình và sử dụng dữ liệu đó
để thực hiện QC cho các xét nghiệm đã chọn. Trong QC Statistics (Thống kê
QC) Setup (Cài đặt), người vận hành có thể chọn theo dõi Mean hoặc Median
của các kích thước khoang chứa kết quả bệnh nhân đã xác định theo quy
trình của phòng xét nghiệm.
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Configuration dữ liệu kiểm
chuẩn Patient

Lưu ý

Bin Size

Số lượng kết quả của bệnh nhân mà hệ
thống sử dụng cho phân tích QC. Hệ
thống cũng sử dụng Bin Size để tính
Patient Mean.

Upper Trim Limit (Giới hạn cắt
trên) và

Giới hạn trên và dưới của phạm vi điểm
dữ liệu bệnh nhân mà hệ thống sử dụng
để tính Median hoặc Mean của bệnh
nhân. Các kết quả nằm ngoài những
giới hạn này sẽ bị loại khỏi các phép tính
để ngăn các mẫu ngoại lai làm sai lệch
dữ liệu.

Lower Trim Limit (Giới hạn cắt
dưới)

Upper Line,
Ref Line và
Lower Line
Active

Dòng tham chiếu mà hệ thống sử dụng
khi hiển thị và đánh dấu dữ liệu kiểm
chuẩn mẫu bệnh phẩm.
Người vận hành có thể bật hoặc tắt tính
năng thu thập dữ liệu kiểm chuẩn mẫu
bệnh phẩm cho một xét nghiệm và máy
phân tích cụ thể.

Giới thiệu về dữ liệu Patient Median và Mean trong QC Statistics (Thống kê QC)
Analysis
Khi xem dữ liệu bệnh nhân trong biểu đồ, người vận hành có thể chọn điểm
dữ liệu trung bình và giá trị trung bình của từng bệnh nhân để kiểm tra.
Người vận hành cũng có thể xem sự kiện gần nhất theo thời gian so với điểm
dữ liệu đã chọn.
Dữ liệu Patient

Lưu ý

Date

Ngày giờ hệ thống phân tích dữ liệu. Cài
đặt trên hệ thống sẽ xác định định dạng
của trường này.

Median

Kết quả trung bình của bệnh nhân
trong khoang yêu cầu hay trung bình
của 2 kết quả khi khoang có 2 giá trị
trung bình.
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Dữ liệu Patient

Lưu ý

Mean

Giá trị trung bình của tất cả điểm dữ liệu
đủ điều kiện trong khoang. Hệ thống bỏ
qua những ngoại lệ khi tính toán, theo
giới hạn cắt trên và dưới đã xác định.

SD

Độ lệch chuẩn được sử dụng trong quá
trình tính toán QC Analysis như đã xác
định trong QC Rules.

Partial

Một dấu hiệu cho thấy khoang đã đầy
hay chỉ đầy một phần.

System

Tên dễ nhớ hoặc ID của System, do
phòng xét nghiệm chỉ định.

Analyzer Name

Tên dễ nhớ hoặc ID của Analyzer (Bộ
phân tích), do phòng xét nghiệm chỉ
định.

Analyzer SN

Số sê-ri của Analyzer (Bộ phân tích).

Test

Tên xét nghiệm được liên kết với điểm
dữ liệu.

Unit

Đơn vị hiển thị của xét nghiệm. Tối đa
15 ký tự.

Excluded

Quá trình tính toán thống kê hoặc tóm
tắt sẽ loại trừ điểm dữ liệu.

Reviewed

Người vận hành đã xem lại khoang.

Reviewer

ID của người vận hành đã xem lại
khoang. Trường này có thể là Operator
ID (ID người vận hành) hoặc System.

Review Date

Ngày và giờ người vận hành xem lại
khoang.

Comment

Mọi nhận xét bao gồm ngày và giờ được
liên kết với khoang.

97,5%

Độ tập trung của kết quả bệnh nhân
trong khoang tương đương hoặc dưới
97,5%.
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Dữ liệu Patient

Lưu ý

75%

Độ tập trung của kết quả bệnh nhân
trong khoang tương đương hoặc dưới
75%.

25%

Độ tập trung của kết quả bệnh nhân
trong khoang tương đương hoặc dưới
25%.

2,5%

Độ tập trung của kết quả bệnh nhân
trong khoang tương đương hoặc dưới
2,5%.

First Result Date

Ngày và giờ của kết quả bệnh nhân cũ
nhất trong khoang.

Last Result Date

Ngày và giờ của kết quả bệnh nhân mới
nhất trong khoang.

Inactive

Trạng thái của tập tin dữ liệu QC bệnh
nhân: hoạt động hoặc không hoạt
động. Ở trạng thái không hoạt động,
QC Statistics (Thống kê QC) không thu
thập bất kỳ kết quả mẫu bệnh phẩm
nào từ System. System không tính hay
hiển thị số liệu thống kê.

Primary Reagent Lot

Số lô thuốc thử chính. Tối đa 20 ký tự.

Ancillary Reagent Lot

Số lô thuốc thử phụ (chỉ IM). Tối đa 20
ký tự.

Primary Reagent Pack

Số gói thuốc thử chính. Tối đa 14 ký tự.

Ancillary Reagent Pack

Số gói thuốc thử phụ (chỉ IM). Tối đa 14
ký tự.

Cấu hình việc thu thập dữ liệu Patient QC
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Statistics (Thống kê QC) > Setup (Cài
đặt) > Patient.
2. Chọn Test (Xét nghiệm) thích hợp trên Module Name (Tên mô-đun) phù
hợp.
LƯU Ý: Từng Test (Xét nghiệm) được bật đối với mỗi Module Name (Tên
mô-đun) có một mục nhập riêng.
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3. Để xác định số lượng điểm dữ liệu cho phân tích QC, chỉ định Bin Size.
4. Để xác định giới hạn trên và giới hạn dưới cho phân tích Patient Median
và Mean, hãy chỉ định Upper Trim Limit (Giới hạn cắt trên) và Lower Trim
Limit (Giới hạn cắt dưới).
5. Để xác định các dòng tham chiếu sẽ hiển thị cùng dữ liệu QC mẫu bệnh
phẩm, hãy chỉ định Upper Line, Lower Line và Ref Line.
6. Để bật tính năng thu thập dữ liệu cho Test (Xét nghiệm) trên máy phân
tích cụ thể, chọn hộp kiểm Active.
7. Chọn Save (Lưu).

Giới thiệu về Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân)
Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân) kích hoạt khi xảy ra vi phạm quy
tắc lỗi kiểm chuẩn đối với xét nghiệm đã bật Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân) (Trang 523 Bật Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân)).
hiển thị cho kết quả xét nghiệm bệnh nhân cho biết đã xảy ra lỗi vi
phạm kiểm chuẩn đối với ít nhất một cấp độ. Cờ này sẽ áp dụng cho kết quả
xét nghiệm bệnh nhân cho đến khi người vận hành thiết lập lại sự kiện kiểm
chuẩn hoặc hệ thống tự động thiết lập lại sự kiện. Đối với từng xét nghiệm
đã bật Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân), tab Patient QC Flagging
(Gắn cờ QC bệnh nhân) sẽ hiển thị trạng thái cờ hiện tại và cho phép thiết
lập lại cờ thủ công cho xét nghiệm.
Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân)

Lưu ý

Test (Xét nghiệm)

Tên của xét nghiệm.

Specimen Type (Loại mẫu vật)

Loại mẫu kiểm chuẩn: Serum (Huyết
thanh), Plasma (Huyết tương), Urine
(Nước tiểu), CSF, Oral Fluids (Chất
lỏng qua miệng), Whole Blood (Máu
toàn phần), Buffer-based Solutions
(Dung dịch từ chất đệm) hoặc Other
(Khác).

Module Serial Number (Số sê-ri mô- Số sê-ri của mô-đun tiến hành kiểm
đun)
chuẩn.
Module Name (Tên mô-đun)
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Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân)

Lưu ý

Clear Option (Xóa tùy chọn)

Tùy chọn mà người vận hành chọn
để xóa cờ. Trạng thái có thể là
Manual (Thủ công), Automatic (Tự
động) hoặc None, như được biểu thị
bằng cột trống.

Failed QC Details (Lỗi chi tiết về QC) Thông tin về vấn đề vi phạm quy tắc.

Giới thiệu về cài đặt Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân)
The operator can enable or edit Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân)
qua Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...)..
Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân)

Lưu ý

Automatic (Tự động)

Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân) đánh dấu các kết quả
kiểm chuẩn không thành công và tự
động đặt lại các mức kiểm chuẩn đã
không thành công trước đó để tạo ra
kết quả đạt kiểm chuẩn.

Manual (Thủ công)

Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân) đánh dấu các kết quả
kiểm chuẩn không thành công.
Người vận hành phải đặt lại thủ công
Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân) (Trang 524 Xóa Patient
QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân)
theo cách thủ công).

None (Không có)

Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân) đã tắt. Đây là cài đặt mặc
định cho từng xét nghiệm.

Bật Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân)
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh
nhân).
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2. Chọn hộp kiểm Test (Xét nghiệm).
3. Chọn Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...).
4. Để bật Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân), chọn Automatic
(Tự động) hoặc Manual (Thủ công).
5. Chọn Save (Lưu).
Chỉnh sửa Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân)
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh
nhân).
2. Chọn một xét nghiệm.
3. Chọn Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...).
4. Để bật Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân), chọn Automatic
(Tự động) hoặc Manual (Thủ công).
5. Để tắt Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân), chọn None (Không
có).
6. Chọn Save (Lưu).
Xóa Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân) theo cách thủ công
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh
nhân).
2. Chọn hộp kiểm Test (Xét nghiệm).
3. Chọn Clear Patient QC Flagging (Xóa gắn cờ QC bệnh nhân).

Giới thiệu về QC Definitions (Xác định QC)
Người vận hành có thể nhập QC Definitions (Xác định QC) từ tập tin XML do
nhà cung cấp chất kiểm chuẩn cung cấp hoặc từ một cấu hình Atellica
Solution, hoặc có thể thêm thủ công QC Definitions (Xác định QC) trong Add
QC Definition... (Thêm xác định QC...). Khi thêm thủ công QC Definitions
(Xác định QC) mới, người vận hành phải xác định thông tin chi tiết về chất
kiểm chuẩn, rồi đến các xét nghiệm liên quan.
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Người vận hành có thể xuất Thông tin xác định kiểm chuẩn từ một cấu hình
Atellica Solution và nhập vào một cấu hình Atellica Solution khác, hoặc vào
chính hệ thống đó, bằng các tính năng Export (Xuất) và Import (Nhập) trong
QC Definitions (Xác định QC). Khi nhập thông tin xác định chất kiểm chuẩn
mới, hệ thống sẽ ghi đè các cài đặt hiện có bằng cài đặt mới được xác định
trong thông tin xác định kiểm chuẩn được nhập. Người vận hành cần chỉnh
sửa cài đặt, nếu phù hợp.
Giới thiệu về cách thêm QC Definitions (Xác định QC) mới
Control Details (Chi tiết chất kiểm Lưu ý
chuẩn)
Control Name (Tên chất kiểm
chuẩn)

Tên của chất kiểm chuẩn.

Control ID (ID chất kiểm chuẩn)

Mã duy nhất của chất kiểm chuẩn.

Control Level (Mức chất kiểm chuẩn) Mức nồng độ của chất kiểm chuẩn.
Control Lot (Lô chất kiểm chuẩn)

Số lô của chất kiểm chuẩn.

Control Lot Expiration (Thời hạn lô
chất kiểm chuẩn)

Ngày chất kiểm chuẩn hết hạn.

Specimen (Mẫu vật)

Loại Specimen (Mẫu vật) liên kết với
các xét nghiệm được chất kiểm
chuẩn hỗ trợ.
Lưu ý: Người vận hành phải chọn
loại mẫu Serum/Plasma cho các chất
kiểm chuẩn được liên kết với những
xét nghiệm cho Serum (Huyết
thanh), Plasma (Huyết tương) hoặc
cả hai. Loại mẫu này chỉ dùng được
cho mẫu kiểm chuẩn.

Control Type (Loại chất kiểm chuẩn) Xem chất kiểm chuẩn có thuộc
thuốc thử:
• Chất kiểm chuẩn Routine (Định kỳ/
thường quy) không phụ thuộc vào
bộ thuốc thử và không yêu cầu
kiểm tổng.
• Chất kiểm chuẩn Kit (Bộ công cụ)
yêu cầu có kiểm tổng và có thể bị
khóa lô hoặc tạo khung chất kiểm
chuẩn.
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Control Details (Chi tiết chất kiểm Lưu ý
chuẩn)
Usage (Sử dụng)

Menu thả xuống Usage (Sử dụng)
chỉ định mục đích của các chất kiểm
chuẩn để biết hiệu suất của hệ
thống và xét nghiệm:
• Primary (Chính): Các chất kiểm
chuẩn Primary (Chính) tạo ra kết
quả kiểm chuẩn giúp xác định
Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân) trong QC Statistics
(Thống kê QC).
• Alternate (Thay thế): Người vận
hành thực hiện các lô chất kiểm
chuẩn Alternate (Thay thế) đối với
gắn cờ kiểm chuẩn bổ sung và dữ
liệu thống kê.
• Parallel (Song song): Người vận
hành có thể thực hiện các lô chất
kiểm chuẩn mới song song với lô
chất kiểm chuẩn chính cho QC
Statistics (Thống kê QC). Kết quả
chất kiểm chuẩn Parallel (Song
song) tạo ra các phạm vi được
theo dõi chứ không tạo ra các mục
vi phạm hoặc cờ để đánh giá xét
nghiệm.
• Not In Use (Không sử dụng): Lô
chất kiểm chuẩn đã hết hạn hoặc
không có sẵn.

Onboard (Trên hệ thống)
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Control Details (Chi tiết chất kiểm Lưu ý
chuẩn)
Perform QC with Calibration (Thực
hiện QC với hiệu chuẩn)

Khi mục này được chọn, hệ thống sẽ
sử dụng chất kiểm chuẩn này để yêu
cầu kiểm chuẩn cùng với một hiệu
chuẩn xét nghiệm.
Lưu ý: Để Perform QC with
Calibration (Thực hiện QC với hiệu
chuẩn), người vận hành cũng phải
thiết lập các cài đặt phù hợp trong
General Setup (Cài đặt chung).

Perform QC on Pack Change (Thực
hiện QC khi thay đổi gói)

Khi mục này được chọn, hệ thống sẽ
sử dụng chất kiểm chuẩn này để yêu
cầu kiểm chuẩn khi thay đổi gói.
Lưu ý: Để Perform QC on Pack
Change (Thực hiện QC khi thay đổi
gói), người vận hành cũng phải thiết
lập các cài đặt phù hợp trong
General Setup (Cài đặt chung).

Tests (Xét nghiệm)

Lưu ý

Test Name (Tên xét nghiệm)

Xét nghiệm đi kèm chất kiểm chuẩn.

Units (Đơn vị)

Đơn vị của nồng độ, lấy được từ gói
chất kiểm chuẩn.

SD Type (Loại SD)

Độ lệch chuẩn được hệ thống sử
dụng để phái sinh phạm vi.
Lưu ý: Người vận hành có thể chọn
Other (Khác) nếu không có phạm
vi.

Low (Thấp)

Giá trị khoảng dưới dùng để gắn cờ
kiểm chuẩn (nhập nếu +/- Range (+/Phạm vi) không có sẵn).

High (Cao)

Giá trị khoảng trên dùng để gắn cờ
kiểm chuẩn (nhập nếu +/- Range (+/Phạm vi) không có sẵn).

Mean (Trung bình)

Giá trị trung bình của khoảng để gắn
cờ kiểm chuẩn.
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Tests (Xét nghiệm)

Lưu ý

+/- Range (+/- Phạm vi)

Xác định giá trị trên và dưới của
phạm vi quanh giá trị trung bình.

Open Stability (Mở độ ổn định) Days Số ngày chất kiểm chuẩn ở trạng
thái ổn định.
Open Stability (Mở độ ổn định)
Hours

Số giờ chất kiểm chuẩn ở trạng thái
ổn định.

Thêm thủ công QC Definitions (Xác định QC)
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Definitions (Xác định QC).
2. Chọn Add QC Definition... (Thêm xác định QC...).
3. Nhập các thông tin sau:
– Control Name (Tên chất kiểm chuẩn)
– Control ID (ID chất kiểm chuẩn)
– Level (Mức)
– Control Lot (Lô chất kiểm chuẩn)
– Control Lot Expiration (Thời hạn lô chất kiểm chuẩn)
– Usage (Sử dụng)
– Specimen (Mẫu vật)
– Control Type (Loại chất kiểm chuẩn) (Chọn Kit (Bộ công cụ) nếu thêm
thông tin xác định kiểm chuẩn mới cho xét nghiệm được tạo khung
chất kiểm chuẩn)
LƯU Ý: Chọn loại Specimen (Mẫu vật) là Serum/Plasma cho các chất
kiểm chuẩn hỗ trợ xét nghiệm Serum (Huyết thanh) hoặc Plasma (Huyết
tương).
4. Nếu hệ thống lưu trữ chất kiểm chuẩn trên hệ thống, hãy đánh dấu chọn
ô kiểm Store Onboard (Lưu trữ trên hệ thống).
LƯU Ý: Khi thực hiện kiểm chuẩn bằng các chất kiểm chuẩn trên hệ
thống, hệ thống sẽ tự động truy xuất mẫu chất kiểm chuẩn trong yêu
cầu kiểm chuẩn.
5. Nếu phù hợp, hãy đánh dấu chọn ô kiểm Perform QC with Calibration
(Thực hiện QC với hiệu chuẩn).
6. Nếu phù hợp, hãy đánh dấu chọn ô kiểm Perform QC on Pack Change
(Thực hiện QC khi thay đổi gói).
7. Chọn Tests (Xét nghiệm) thích hợp.
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8. Nhập SD cho từng xét nghiệm.
9. Xác định khoảng theo 1 trong các phương pháp sau cho từng xét
nghiệm:
– Chỉ định Low (Thấp) và High (Cao).
– Chỉ định Mean (Trung bình) và +/- Range (+/- Phạm vi).
10. Nhập 1 trong các mục sau cho từng xét nghiệm:
– Open Stability (Mở độ ổn định) Days.
– Open Stability (Mở độ ổn định) Hours.
11. Chọn Save (Lưu).
Giới thiệu về cách nhập QC Definitions (Xác định QC) từ tập tin XML
Nhà cung cấp chất kiểm chuẩn cung cấp thông tin về QC Definition (Xác định
QC). Nếu QC Definition (Xác định QC) có sẵn trong tập tin XML, thì người
vận hành có thể nhập trực tiếp QC Definition (Xác định QC) vào hệ thống.
Để lấy tập tin xml từ nhà cung cấp, người vận hành phải làm theo hướng
dẫn của nhà cung cấp.
Ngoài ra, hệ thống còn có thể nhập tập tin XML được xuất từ một cấu hình
Atellica Solution. Người vận hành có thể chuyển tập tin XML sang hệ thống
bằng phương tiện cục bộ như ổ đĩa USB.
LƯU Ý: Nếu sử dụng USB để chuyển tập tin XML, thì người vận hành phải
tháo USB ra trước khi khởi động lại hệ thống. Nếu USB vẫn kết nối với hệ
thống trong khi khởi động lại, thì hệ thống sẽ cố gắng khởi động lại từ ổ đĩa
USB.
Nếu hệ thống được kết nối với mạng cục bộ, người vận hành có thể chuyển
tập tin xml sang hệ thống từ mạng đó. Người vận hành nên tuân thủ quy
trình của phòng xét nghiệm về chuyển tập tin XML.
Người vận hành phải tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp về việc sử dụng
vật liệu và quy trình của phòng xét nghiệm về việc sử dụng các khoảng được
cung cấp. Hệ thống cảnh báo người vận hành rằng tập tin nhập sẽ thay thế
các giới hạn cao và thấp của Thông tin xác định kiểm chuẩn đối với những
xét nghiệm được chọn. Người vận hành có thể chọn tiếp tục quá trình nhập
và cập nhật các giới hạn kiểm chuẩn. Khi sử dụng tính năng này, phòng xét
nghiệm có thể phân tầng các giới hạn kiểm chuẩn cao và thấp từ kết quả
quan sát của phòng xét nghiệm, hoặc các giới hạn cho chất kiểm chuẩn phụ
thuộc vào lô thuốc thử trên các hệ thống hiện có thông tin xác định kiểm
chuẩn.
Nhập QC Definitions (Xác định QC) từ tập tin XML
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Definitions (Xác định QC).
2. Chọn Import.
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3. Để điều hướng tới tập tin XML, hãy chọn Browse... (Duyệt...).
– Để điều hướng tới tập tin XML được tải xuống phương tiện cục bộ,
chọn Local (Cục bộ).
– Để điều hướng tới tập tin XML ở vị trí trong mạng, chọn Remote (Từ
xa).
LƯU Ý: Người vận hành phải có được tập tin XML bằng cách làm theo
hướng dẫn của nhà cung cấp chất kiểm chuẩn. Quy trình của phòng xét
nghiệm phải xác định liệu người vận hành có thể chuyển tập tin XML
sang hệ thống bằng phương tiện cục bộ hoặc mạng hay không.
4. Chọn OK.
5. Để chỉ nhập các xét nghiệm được bật trên hệ thống, hãy chọn Import
enabled tests only (Chỉ nhập các xét nghiệm đã bật).
LƯU Ý: Khi nhập QC Definitions (Xác định QC) cho chất kiểm chuẩn
Serum (Huyết thanh) hoặc Plasma (Huyết tương), hệ thống sẽ xác định
loại Specimen (Mẫu vật) là Serum/Plasma và nhập tất cả các xét nghiệm
được xác định trong Test Definition (Xác định xét nghiệm) là Serum
(Huyết thanh) hoặc Plasma (Huyết tương).
6. Chọn Import.
LƯU Ý: QC Definitions (Xác định QC) được nhập sẽ ghi đè QC Definitions
(Xác định QC) đã được tải trên hệ thống. Người vận hành có thể xem xét
cài đặt thông tin xác định kiểm chuẩn mới trước khi lưu để tránh ghi đè
cài đặt có sẵn trên hệ thống.
7. Chọn xét nghiệm thích hợp cần nhập.
8. Chọn Tên (Lô thuốc thử) thích hợp cần nhập.
LƯU Ý: Khi nhập QC Definitions (Xác định QC) từ các tập tin XML của
bên thứ ba chứa những xét nghiệm có giới hạn cao và thấp phụ thuộc
vào Lô thuốc thử, người vận hành có thể chọn lô thuốc thử cho xét
nghiệm kiểm chuẩn bệnh nhân
9. Chọn Save (Lưu).
Nhập QC Definitions (Xác định QC) từ Atellica Solution Configurations
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Definitions (Xác định QC).
2. Chọn Import.
3. Để chỉ nhập các xét nghiệm được bật trên hệ thống, hãy chọn Import
enabled tests only (Chỉ nhập các xét nghiệm đã bật).
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4. Để điều hướng tới tập tin XML, hãy chọn Browse... (Duyệt...).
– Để điều hướng tới tập tin XML được tải xuống phương tiện cục bộ,
chọn Local (Cục bộ).
– Để điều hướng tới tập tin XML ở vị trí trong mạng, chọn Remote (Từ
xa).
LƯU Ý: Quy trình của phòng xét nghiệm phải xác định liệu người vận
hành có thể chuyển tập tin XML sang hệ thống bằng phương tiện cục
bộ hoặc mạng hay không.
5. Chọn Browse (Duyệt).
6. Điều hướng tới tập tin thông tin xác định kiểm chuẩn thích hợp.
7. Chọn Open.
8. Chọn OK.
9. Chọn Import.
LƯU Ý: Thông tin xác định kiểm chuẩn được nhập sẽ ghi đè thông tin
xác định kiểm chuẩn được tải sẵn vào hệ thống. Người vận hành có thể
xem xét cài đặt thông tin xác định kiểm chuẩn mới trước khi lưu để tránh
ghi đè cài đặt có sẵn trên hệ thống.
10. Để lưu thông tin xác định kiểm chuẩn mới, hãy chọn ô kiểm Test Name
(Tên xét nghiệm) phù hợp.
11. Chọn Tên (Lô thuốc thử) thích hợp cần nhập.
LƯU Ý: Khi nhập Thông tin xác định kiểm chuẩn từ các tập tin XML của
bên thứ ba chứa những xét nghiệm có giới hạn cao và thấp phụ thuộc
vào Lô thuốc thử, người vận hành có thể chọn lô thuốc thử cho xét
nghiệm kiểm chuẩn bệnh nhân
12. Thực hiện tất cả các thay đổi thích hợp cho thông tin xác định kiểm chuẩn
được nhập.
13. Chọn Save (Lưu).
14. Lặp lại quy trình này đối với tất cả các tập tin thông tin xác định kiểm
chuẩn cần thiết.
Xuất QC Definitions (Xác định QC)
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Definitions (Xác định QC).
2. Chọn ô kiểm chất kiểm chuẩn thích hợp.
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LƯU Ý: Người vận hành có thể chọn 1 hoặc nhiều chất kiểm chuẩn.
Người vận hành có thể chọn hoặc bỏ chọn tất cả các chất kiểm chuẩn
bằng ô kiểm Control Name (Tên chất kiểm chuẩn). Khi xuất nhiều thông
tin xác định kiểm chuẩn, hệ thống sẽ xuất mỗi thông tin xác định kiểm
chuẩn thành một tập tin riêng biệt cho từng tên chất kiểm chuẩn. Nếu
có nhiều thông tin xác định trùng tên, thì hệ thống sẽ tạo 1 tập tin cho
tên đó.
3. Chọn Export... (Xuất...)....
4. Điều hướng tới thư mục thích hợp.
5. Để tạo thư mục mới, hãy chọn Make New Folder (Tạo thư mục mới).
6. Để bắt đầu xuất, hãy chọn OK.
7. Để xác nhận quá trình xuất hoàn tất, hãy chọn OK.
Giới thiệu về Observed Ranges (Phạm vi quan sát)
Người vận hành có thể cập nhật các phạm vi kiểm chuẩn mục tiêu trong QC
Definitions (Xác định QC) với dữ liệu kiểm chuẩn mà phòng xét nghiệm thu
được. Tuân thủ quy trình phòng xét nghiệm đối với lượng dữ liệu cần thiết
để thiết lập phạm vi quan sát.
Sử dụng Observed Ranges (Phạm vi quan sát)
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Definitions (Xác định QC).
2. Chọn hộp kiểm Control Name (Tên chất kiểm chuẩn) thích hợp cho
thông tin nhận diện kiểm chuẩn để chỉnh sửa.
3. Chọn Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...).
4. Chọn Observed Ranges (Phạm vi quan sát).
5. Chọn hộp kiểm bên cạnh phạm vi kiểm chuẩn phù hợp.
6. Chọn Copy (Bản sao).
7. Chọn Save (Lưu).
In mã vạch cho chất kiểm chuẩn
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Definitions (Xác định QC).
2. Chọn hộp kiểm Control Name (Tên chất kiểm chuẩn) phù hợp.
LƯU Ý: Để in nhiều mã vạch một lúc, người vận hành có thể chọn nhiều
hộp kiểm Control Name (Tên chất kiểm chuẩn).
3. Chọn Print Barcode... (In mã vạch...).
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Giới thiệu về định dạng mã vạch của mẫu kiểm chuẩn
Để tạo thủ công mã vạch của mẫu kiểm chuẩn thường quy ở chế độ ngoại
tuyến, hãy bao gồm các thông tin sau theo trình tự:
Thông tin mã vạch Chiều dài

Nội dung

Mã nhận dạng duy
nhất của các mẫu
kiểm chuẩn

:&

2 ký tự

Do người vận hành 1–11 ký tự
xác định Control ID
(ID chất kiểm
chuẩn)

Nhập Control ID (ID chất kiểm
chuẩn) do người vận hành xác
định từ thông tin xác định chất
kiểm chuẩn.

Số theo dõi ống do
người vận hành
xác định

Nhập số duy nhất gồm 6 chữ
số từ 000000–999999.

6 chữ số

Control ID (ID chất kiểm chuẩn) phải khớp với Control ID (ID chất kiểm chuẩn)
trong thông tin xác định chất kiểm chuẩn.
Sau đây là ví dụ về một mã vạch của mẫu kiểm chuẩn thường quy, trong đó
Control ID (ID chất kiểm chuẩn) do người vận hành xác định là QC1:
:&QCLow000001
:&QCHigh000001
LƯU Ý: Để in mã vạch, yêu cầu phải có máy in 300 DPI và 6,66 MIL.
Giới thiệu về định dạng mã vạch của mẫu kiểm chuẩn trong bộ kit
Để tạo thủ công mã vạch của mẫu kiểm chuẩn trong bộ kit ở chế độ ngoại
tuyến, hãy bao gồm các thông tin sau theo trình tự:
Thông tin mã vạch Chiều dài

Nội dung

Mã nhận dạng duy
nhất của các mẫu
kiểm chuẩn

:&

2 ký tự

Do người vận hành 1–11 ký tự
xác định Control ID
(ID chất kiểm
chuẩn)

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

Nhập Control ID (ID chất kiểm
chuẩn) do người vận hành xác
định từ thông tin xác định chất
kiểm chuẩn.

533

14 Kiểm chuẩn

Thông tin mã vạch Chiều dài

Nội dung

Số theo dõi ống do
người vận hành
xác định

Nhập số duy nhất gồm 6 chữ
số từ 000000–999999.

6 chữ số

Control ID (ID chất kiểm chuẩn) phải khớp với Control ID (ID chất kiểm chuẩn)
thông tin xác định chất kiểm chuẩn đã khóa lô và bao gồm K và 4 chữ số
cuối cùng của lô chất kiểm chuẩn.
Sau đây là các ví dụ về mã vạch của mẫu kiểm chuẩn trong bộ kit:
Nồng độ
chất
kiểm
chuẩn

Tên

Lô chất
ID chất
kiểm chuẩn kiểm
chuẩn

Mã vạch mẫu

1

XXX-NEG031

311061

K1061

:&K1061000001

2

XXX-POS032

311062

K1062

:&K1062000002

3

XXX-POS033

311063

K1063

:&K1063000003

4

XXX-POS034

311064

K1064

:&K1064000004

LƯU Ý: Để in mã vạch, yêu cầu phải có máy in 300 DPI và 6,66 MIL.
Giới thiệu về Edit QC Definition (Chỉnh sửa xác định QC)
Trong Edit QC Definition (Chỉnh sửa xác định QC), người vận hành có thể
xem hoặc chỉnh sửa thuộc tính của thông tin xác định chất kiểm chuẩn hiện
tại. Người vận hành cũng có thể Clear All Ranges (Xóa tất cả phạm vi) đã
được xác định cho một lô chất kiểm chuẩn và chọn sử dụng Observed Ranges
(Phạm vi quan sát) từ dữ liệu đã thu được trước đó của phòng xét nghiệm.
Nếu tồn tại một yêu cầu kiểm chuẩn đang mở cho chất kiểm chuẩn, người
vận hành không thể chỉnh sửa thông tin xác định chất kiểm chuẩn.
Chỉnh sửa QC Definitions (Xác định QC)
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
LƯU Ý: Trước khi chỉnh sửa thông tin xác định chất kiểm chuẩn hiện có, hãy
lấy hết các mẫu chất kiểm chuẩn được liên kết với thông tin xác định chất
kiểm chuẩn đó ra khỏi Khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn.
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Definitions (Xác định QC).
2. Chọn hộp kiểm Control Name (Tên chất kiểm chuẩn) thích hợp cho
thông tin xác định chất kiểm chuẩn để chỉnh sửa.
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LƯU Ý: Người vận hành không thể chỉnh sửa thông tin nhận diện kiểm
chuẩn nếu tồn tại một yêu cầu kiểm chuẩn đang mở cho chất kiểm
chuẩn.
3. Chọn Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...).
4. Ở Edit QC Definition (Chỉnh sửa xác định QC), thực hiện tất cả các chỉnh
sửa thích hợp.
5. Chọn Save (Lưu).
6. Đặt lại các mẫu chất kiểm chuẩn được liên kết với thông tin xác định
chất kiểm chuẩn vào Khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn.

Giới thiệu về QC Panels (Bảng điều khiển QC)
QC Panels (Bảng điều khiển QC)

Lưu ý

Panel Name (Tên bảng điều khiển)

Một tên duy nhất cho bảng. Panel
Name (Tên bảng điều khiển) là mục
nhập bắt buộc.

Panel Status (Tình trạng bảng điều
khiển)

Trạng thái của chất kiểm chuẩn
trong bảng: Not In Use (Không sử
dụng), In Use (Đang sử dụng).

Next Expiration Date (Ngày hết hạn Ngày hết hạn sớm nhất của tất cả
tiếp theo)
các chất kiểm chuẩn được chọn
trong bảng.
Date Last Modified (Ngày được sửa
đổi lần cuối)

Ngày muộn nhất của bất kỳ thay đổi
nào đối với QC Panels (Bảng điều
khiển QC).

QC Panels (Bảng điều khiển QC)

Hành động

Filter... (Bộ lọc...)

Phân loại QC Panels (Bảng điều
khiển QC) theo Status (Tình trạng).

Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...)

Chỉnh sửa hoặc xem QC Panels
(Bảng điều khiển QC) hiện có.

Copy... (Sao chép...)

Sao chép thông tin về bảng kiểm
chuẩn hiện có để đổi tên và chỉnh
sửa cho QC Panels (Bảng điều khiển
QC) mới.

Delete (Xóa)

Xóa QC Panels (Bảng điều khiển QC).
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QC Panels (Bảng điều khiển QC)

Hành động

QC Orders... (Lệnh QC...)

Mở Create QC Orders (Tạo lệnh
QC). Thêm QC Panels (Bảng điều
khiển QC) được xác định vào yêu cầu
kiểm chuẩn mới hoặc hiện có.

Add QC Panel... (Thêm bảng điều
khiển QC...)

Xác định QC Panels (Bảng điều khiển
QC) mới.

Giới thiệu về cách thêm QC Panels (Bảng điều khiển QC) mới
Khi thêm, chỉnh sửa, sao chép hoặc xóa QC Panels (Bảng điều khiển QC),
hãy áp dụng các hướng dẫn sau:
• QC Panels (Bảng điều khiển QC) phải có ít nhất 1 xét nghiệm và 1 chất
kiểm chuẩn.
• Người vận hành không được thay đổi Panel Name (Tên bảng điều khiển)
sau khi lưu QC Panels (Bảng điều khiển QC).
• Nếu trạng thái của 1 hoặc nhiều chất kiểm chuẩn trong bảng kiểm chuẩn
là In Use (Đang sử dụng), trạng thái bảng sẽ hiển thị In Use (Đang sử dụng).
• Khi sử dụng QC Panels (Bảng điều khiển QC) theo yêu cầu kiểm chuẩn, có
các hạn chế sau:
– Người vận hành chỉ có thể tạo yêu cầu cho lô chất kiểm chuẩn có Primary
(Chính), Parallel (Song song) hoặc Alternate (Thay thế) Usage (Sử dụng).
– Người vận hành chỉ có thể chọn các xét nghiệm được cho phép trong
QC Panels (Bảng điều khiển QC).
• Khi QC Panels (Bảng điều khiển QC) chứa các xét nghiệm đi kèm với lô chất
kiểm chuẩn, mọi thông tin nhận diện kiểm chuẩn cho lô chất kiểm chuẩn
đó đều bị giới hạn như sau:
– Người vận hành không thể xóa xét nghiệm khỏi QC Definition nếu QC
Panel sử dụng xét nghiệm đó với lô chất kiểm chuẩn tương tự làm QC
Definition.
– Người vận hành không thể xóa QC Definition có lô chất kiểm chuẩn mà
QC Panel bất kỳ đang sử dụng.
– Người vận hành không thể xóa bảng kiểm chuẩn mà bất kỳ sự kiện kiểm
chuẩn đã lên lịch nào sử dụng.
Thêm QC Panels (Bảng điều khiển QC)
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Panels (Bảng điều khiển QC).
2. Chọn Add QC Panel... (Thêm bảng điều khiển QC...).
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3. Nhập Panel Name (Tên bảng điều khiển) duy nhất.
LƯU Ý: Panel Name (Tên bảng điều khiển) có thể có tối đa 20 ký tự chữ
và số, ký tự đầu tiên phải là chữ cái hoặc số. Người vận hành không được
chỉnh sửa Panel Name (Tên bảng điều khiển) sau khi lưu QC Panels (Bảng
điều khiển QC).
4. Chọn các xét nghiệm phù hợp cho bảng này.
LƯU Ý: Người vận hành có thể lọc phần lựa chọn xét nghiệm bằng
Module Type (Loại mô-đun) hoặc Search (Tìm kiếm).
5. Trong phần Control Materials (Vật liệu kiểm chuẩn), chọn 1 hoặc nhiều
vật liệu sẽ đưa vào QC Panel, nếu phù hợp.
6. Trong phần Order, thay đổi số lượng Replicates (Bản sao) nếu phù hợp.
7. Để thay đổi lô thuốc thử hoặc máy phân tích thực hiện xét nghiệm, chọn
Edit Test Options.
LƯU Ý: Người vận hành có thể thực hiện cùng một bảng kiểm chuẩn
trên nhiều mô đun khác nhau bằng các lô thuốc thử khác nhau. Tùy chọn
này cung cấp thêm các lựa chọn kết quả có thể báo cáo. Người vận hành
có thể thay đổi các cài đặt này trong System Test Options (Tùy chọn xét
nghiệm hệ thống).
8. Chọn Save (Lưu).

Giới thiệu về QC Scheduler (Trình lập lịch QC)
QC Scheduler (Trình lập lịch QC) cho phép người vận hành lên lịch để xét
nghiệm kiểm chuẩn thực hiện tự động:
• By Day and Time (Theo ngày và giờ)
• By Test Count (Theo số lượng xét nghiệm)
• By Control (Theo chất kiểm chuẩn)
Giới thiệu về QC Scheduler (Trình lập lịch QC) By Day and Time (Theo ngày và giờ)
QC Scheduler (Trình lập lịch QC) By Day and Time (Theo ngày và giờ) yêu cầu
kiểm chuẩn vào ngày và giờ cụ thể mỗi tuần và tự động thực hiện xét nghiệm
nếu chất kiểm chuẩn có trên hệ thống. Người vận hành có thể tạo và lên lịch
QC Panels (Bảng điều khiển QC) cho máy phân tích cụ thể đối với những hệ
thống có nhiều máy phân tích cùng loại và menu xét nghiệm khác nhau
(Trang 536 Thêm QC Panels (Bảng điều khiển QC)). Lịch trình By Day and
Time (Theo ngày và giờ) hiển thị các kiểm chuẩn đã lên lịch cho từng ngày
và thời gian lên lịch của xét nghiệm kiểm chuẩn.
Người vận hành có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa lịch trình kiểm chuẩn By
Day and Time (Theo ngày và giờ), đặt cảnh báo để sử dụng chất kiểm chuẩn
trên hệ thống hoặc sao chép lịch trình theo ngày để thực hiện các kiểm chuẩn
tương tự cùng lúc vào các ngày khác nhau.
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LƯU Ý: QC Scheduler (Trình lập lịch QC) không có cảnh báo cho các hệ thống
DL.
By Day and Time (Theo ngày và
giờ) Tính năng lên lịch

Lưu ý

Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...)

Xem và sửa đổi cài đặt ngày và giờ
cụ thể cho một kiểm chuẩn đã lên
lịch.

Copy Day… (Ngày sao chép...)

Sao chép lịch trình đã chọn từ ngày
này sang ngày khác để dễ dàng sửa
đổi.

Delete (Xóa)

Xóa kiểm chuẩn đã chọn khỏi lịch
trình.

Set Warning... (Cài đặt cảnh báo...)

Đăng cảnh báo vào Operator Event
Log (Nhật ký sự kiện người vận
hành) và Alert Module nếu không có
chất kiểm chuẩn trên hệ thống vào
khoảng thời gian cụ thể trước khi
tiến hành yêu cầu kiểm chuẩn đã lên
lịch.

Add Schedule... (Thêm lịch trình...)

Thêm kiểm chuẩn vào lịch trình.

Đang lên lịch QC By Day and Time (Theo ngày và giờ)
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Scheduler (Trình lập lịch QC) > By Day
and Time (Theo ngày và giờ).
2. Chọn Add Schedule... (Thêm lịch trình...).
3. Để lọc các tùy chọn chất kiểm chuẩn, chọn một mô đun từ menu thả
xuống Module Type (Loại mô-đun).
4. Trong Schedules (Lịch trình), chọn số ngày thích hợp.
5. Để chọn các khoảng thời gian, chọn
gian).

trong Select Time (Chọn thời

6. Trong QC, chọn một thông tin xác định kiểm chuẩn trong danh sách
Definitions & Panels (Xác định & bảng điều khiển).
LƯU Ý: Cột Details (Chi tiết) hiển thị nội dung xác định chất kiểm chuẩn.
7. Chọn Save (Lưu).
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Giới thiệu về QC Scheduler (Trình lập lịch QC) By Test Count (Theo số lượng xét
nghiệm)
QC Scheduler (Trình lập lịch QC) By Test Count (Theo số lượng xét nghiệm)
yêu cầu kiểm chuẩn cho một số lượng xét nghiệm cụ thể và tự động thực
hiện yêu cầu kiểm chuẩn đã lên lịch nếu chất kiểm chuẩn có trên hệ thống.
Lịch trình By Test Count (Theo số lượng xét nghiệm) hiển thị thông tin chi
tiết về từng xét nghiệm đã lên lịch, số lượng xét nghiệm đã hoàn tất trong
lịch trình cũng như ngày và giờ thiết lập lại số lượng xét nghiệm mới nhất.
Người vận hành có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa lịch trình kiểm chuẩn By
Test Count (Theo số lượng xét nghiệm), đặt cảnh báo khi phần trăm số lượng
xét nghiệm cụ thể đã hoàn tất và thiết lập lại bộ đếm xét nghiệm.
LƯU Ý: QC Scheduler (Trình lập lịch QC) không có cảnh báo cho các hệ thống
DL.
Lịch trình Test Count (Số lượng xét Lưu ý
nghiệm)
Test (Xét nghiệm)

Xét nghiệm đã lên lịch.

Test Count (Số lượng xét nghiệm)

Số lượng xét nghiệm hiện tại trong
nhóm đã lên lịch.

Definitions & Panels (Xác định &
bảng điều khiển)

Bảng và thông tin xác định kiểm
chuẩn được liên kết với xét nghiệm
trong bộ đếm. Người vận hành có
thể sử dụng tùy chọn này để lên lịch
kiểm chuẩn cho tất cả xét nghiệm
trong cùng một bảng với xét nghiệm
trong bộ đếm.

Operator Reset (Đặt lại người vận
hành)

Ngày và giờ người vận hành khôi
phục bộ đếm xét nghiệm.

Last Order (Lệnh cuối cùng)

Ngày và giờ của yêu cầu kiểm chuẩn
mới nhất được tạo tự động cho xét
nghiệm. Người vận hành có thể sử
dụng tùy chọn này để thiết lập lại
thủ công Test Count (Số lượng xét
nghiệm).

Test Count (Số lượng xét nghiệm) Lưu ý
Tính năng lên lịch
Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...)
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Test Count (Số lượng xét nghiệm) Lưu ý
Tính năng lên lịch
Restore Counter (Khôi phục bộ đếm) Thiết lập lại bộ đếm xét nghiệm đã
chọn.
Delete (Xóa)

Xóa toàn bộ sự kiện Test Count (Đếm
số thử nghiệm).

Set Warning... (Cài đặt cảnh báo...)

Đăng cảnh báo vào Operator Event
Log (Nhật ký sự kiện người vận
hành) và Alert Module nếu không có
chất kiểm chuẩn trên hệ thống theo
phần trăm số lượng xét nghiệm đã
lên lịch cụ thể.

Add Schedule... (Thêm lịch trình...)

Tạo lịch trình Test Count (Đếm số
thử nghiệm) mới cho các yêu cầu
kiểm chuẩn tự động.

Đang lên lịch QC By Test Count (Theo số lượng xét nghiệm)
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Scheduler (Trình lập lịch QC) > By Test
Count (Theo số lượng xét nghiệm).
2. Chọn Add Schedule... (Thêm lịch trình...).
3. Để lọc các tùy chọn xét nghiệm, chọn một mô đun từ menu thả xuống
Module Type (Loại mô-đun).
4. Chọn Tests (Xét nghiệm) thích hợp.
5. Nhập Set Count (Cài đặt số lượng).
6. Trong QC, chọn một thông tin xác định kiểm chuẩn trong danh sách
Definitions & Panels (Xác định & bảng điều khiển).
LƯU Ý: Cột Details (Chi tiết) hiển thị nội dung xác định chất kiểm chuẩn.
7. Chọn Save (Lưu).
Giới thiệu về QC Scheduler (Trình lập lịch QC) By Control (Theo chất kiểm chuẩn)
QC Scheduler (Trình lập lịch QC) By Control (Theo chất kiểm chuẩn) sẽ nhắc
hệ thống tạo yêu cầu cho kiểm chuẩn đã lên lịch. Tính năng này hữu ích đối
với chất kiểm chuẩn dùng cho các xét nghiệm thực hiện theo từng đợt. Khi
nhận dạng được mã vạch phù hợp cho kiểm chuẩn đã lên lịch, hệ thống sẽ
yêu cầu và xử lý xét nghiệm kiểm chuẩn được liên kết với kiểm chuẩn đó.
Tính năng này chỉ áp dụng cho các chất kiểm chuẩn được nạp thủ công.
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Người vận hành có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa lịch trình kiểm chuẩn By
Control (Theo chất kiểm chuẩn).
Lịch trình By Control (Theo chất
kiểm chuẩn)

Lưu ý

Control Name (Tên chất kiểm
chuẩn)

Kiểm chuẩn đã lên lịch.

Control Lot (Lô chất kiểm chuẩn)

Lô chất kiểm chuẩn trong nhóm xét
nghiệm đã lên lịch.

Control ID (ID chất kiểm chuẩn)

ID được chỉ định cho chất kiểm
chuẩn đã lên lịch.

Control Lot Exp (Thời hạn lô chất
kiểm chuẩn)

Ngày hết hạn của chất kiểm chuẩn
đã lên lịch.

Usage (Sử dụng)

Việc sử dụng được chỉ định cho chất
kiểm chuẩn đã lên lịch, lấy từ thông
tin xác định kiểm chuẩn.

Definitions & Panels (Xác định &
bảng điều khiển)

Bảng và thông tin xác định kiểm
chuẩn được liên kết với chất kiểm
chuẩn đã chọn và được lên lịch xử lý.

Last Order Submitted (Lệnh cuối
cùng đã gửi)

Ngày và giờ của yêu cầu kiểm chuẩn
mới nhất cho chất kiểm chuẩn.

By Control (Theo chất kiểm chuẩn) Lưu ý
Tính năng lên lịch
Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...)

Xem và sửa đổi thông tin chi tiết về
kiểm chuẩn đã lên lịch.

Delete (Xóa)

Xóa kiểm chuẩn đã chọn khỏi lịch
trình.

Add Schedule... (Thêm lịch trình...)

Thêm kiểm chuẩn vào lịch trình.

Đang lên lịch QC By Control (Theo chất kiểm chuẩn)
1. Trên thanh Lệnh, chọn QC > QC Scheduler (Trình lập lịch QC) > By
Control (Theo chất kiểm chuẩn).
2. Chọn Add Schedule... (Thêm lịch trình...).
3. Để lọc các tùy chọn chất kiểm chuẩn, chọn một mô đun từ menu thả
xuống Module Type (Loại mô-đun).
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4. Trong Control Material (Vật liệu chất kiểm chuẩn), chọn Control Name
(Tên chất kiểm chuẩn).
5. Trong QC, chọn một thông tin xác định kiểm chuẩn trong danh sách
Definitions & Panels (Xác định & bảng điều khiển).
LƯU Ý: Cột Details (Chi tiết) hiển thị nội dung xác định chất kiểm chuẩn.
6. Chọn Save (Lưu).
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15 Maintenance (Bảo trì)
Chương này cung cấp thông tin về cách bảo trì hệ thống. Hệ thống theo dõi
các hoạt động bảo trì và thông báo nếu có một hoạt động đến hạn theo lịch
trình.

Giới thiệu về Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình)
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) hiển thị các hoạt động bảo trì và
trạng thái của các hoạt động này. Ngày hiện tại được đánh dấu với 3 ngày
trước và 3 ngày sau ngày đó. Các hoạt động này bao gồm cả quy trình tự
động và thủ công.
Người vận hành sẽ lọc tất cả hoạt động bảo trì theo mô-đun, tần suất, thời
gian, người thực hiện và văn bản tìm kiếm. Bộ lọc menu thả xuống ở đầu
bảng bộ lọc sẽ hiển thị tất cả các hoạt động được lên lịch trong 24 giờ tới
theo mặc định. Bộ lọc hộp kiểm áp dụng cho các hoạt động được lên lịch
xem trong vòng 7 ngày.
Hệ thống sẽ sắp xếp các hoạt động bảo trì sắp tới dựa theo ngày và giờ lên
lịch. Lịch trình sẽ hiển thị các hoạt động cũ nhất chưa thực hiện đầu tiên,
sau đó là các hoạt động được lên lịch tiếp theo. Đối với các hoạt động dựa
trên số lượng, hệ thống sẽ ước tính ngày và thời gian phải thực hiện hoạt
động. Đối với các hoạt động khi cần, hệ thống sẽ liệt kê sau các hoạt động
này dựa theo ngày-giờ và các hoạt động dựa trên số lượng.
Các hoạt động tự động không yêu cầu sự hỗ trợ của người vận hành. Người
vận hành có thể bắt đầu các hoạt động bảo trì tự động từ tab này. Khi một
hoạt động bảo trì tự động được hoàn tất thành công, máy phân tích sẽ cập
nhật lịch trình để hiển thị ngày đến hạn tiếp theo hoặc thiết lập lại số lượng
hiện tại.
Các hoạt động thủ công đòi hỏi người vận hành phải thực hiện hoặc hoàn
thành hoạt động đó. Người vận hành ghi lại việc hoàn thành các hoạt động
bảo trì thủ công từ tab này.
Nếu một hoạt động bảo trì tự động đã lên lịch không thành công, hoạt động
đó sẽ hiển thị cảnh báo màu đỏ và ngày đến hạn sẽ không cập nhật. Máy
phân tích sẽ tạo một mục nhật ký ghi lại trạng thái không thành công.
Người vận hành không thể xóa các hoạt động bảo trì do hệ thống xác định.
Để biết thông tin xác định ký hiệu Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch
trình), hãy xem (Trang 546 Giới thiệu về ký hiệu Maintenance (Bảo trì)).
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Maintenance (Bảo
trì) Schedule (Lịch
trình)

Lưu ý

Hộp kiểm hoạt động

Tùy chọn để chọn hộp kiểm sẽ không hiển thị cho
đến khi người vận hành chọn một hàng hoạt
động. Người vận hành có thể chọn nhiều hàng
hoạt động hoặc chọn hộp kiểm chung ở đầu cột
để chọn tất cả các hoạt động.

Module (Mô-đun)

Mô đun có hoạt động được chỉ định.

Activity (Hoạt động)

Tên của hoạt động cùng với ký hiệu cho biết đó là
hoạt động tự động hay do người vận hành hoặc
nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa
phương thực hiện.

Scheduled (Đã lên lịch Ngày, giờ và tần suất của hoạt động. Máy phân
trình)
tích tự động hiển thị:
• Tần suất lên lịch tiếp theo (ngày và giờ)
• Ký hiệu tần suất
Phần trạng thái hàng
tuần

Trạng thái hàng tuần hiển thị các hoạt động tương
lai, đã hoàn thành cũng như các hoạt động
Overdue (Quá hạn) (
công/thất bại) (

Activity Details (Chi
tiết về hoạt động)

) và Failed (Không thành

) đó.

Mở Activity Details (Chi tiết về hoạt động).
• Actions (Hành động): Nếu phù hợp, người vận
hành sẽ chọn Perform... (Thực hiện...), Mark as
Completed (Đánh dấu là đã hoàn thành) hoặc
Not Perform... (Không thực hiện...).
• Comment 1 (Nhận xét 1), Comment 2 (Nhận xét
2), và Comment 3 (Nhận xét 3) Người vận hành
sẽ nhập tối đa 3 nhận xét để giải thích mọi chi
tiết bao gồm lý do người vận hành không thực
hiện hoạt động hoặc lý do hoạt động không
thành công.

Perform... (Thực
hiện...)
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Maintenance (Bảo
trì) Schedule (Lịch
trình)

Lưu ý

Mark as Completed
(Đánh dấu là đã hoàn
thành)

Cho biết hoạt động thủ công được chọn đã hoàn
tất.

Not Perform... (Không Cho biết hoạt động thủ công hoặc tự động được
thực hiện...)
chọn chưa hoàn tất.
Procedure Details (Chi Truy cập quy trình trợ giúp trực tuyến về hoạt động
tiết về quy trình)
thủ công hoặc tự động được chọn.
Edit/View... (Chỉnh
sửa/xem...)

Chỉnh sửa tên, Module (Mô-đun), External
Reporting (Báo cáo bên ngoài) và tần suất, nếu
phù hợp.

Delete (Xóa)

Xóa các hoạt động bảo trì không phải do hệ thống
xác định.

Add Activity... (Thêm
hoạt động...)

Thêm một hoạt động mới.

Set Warning... (Cài đặt Cấu hình thời điểm hiển thị thông báo cảnh báo
cảnh báo...)
trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động tự động nào.

Xem lịch trình bảo trì
1. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình).
LƯU Ý: Máy phân tích sẽ hiển thị các hoạt động quá hạn và không thành
công theo thứ tự sau vì chúng Not Performed (Chưa thực hiện) hoặc
chưa hoàn thành:
– Hoạt động bảo trì Not Performed (Chưa thực hiện) hoặc chưa hoàn
thành cũ nhất sẽ được liệt kê đầu tiên, dựa vào ngày và giờ lên lịch.
– Hoạt động bảo trì Not Performed (Chưa thực hiện) hoặc chưa hoàn
thành cũ nhất tiếp theo sẽ được liệt kê sau đó, dựa vào ngày và giờ
lên lịch.
– Chuỗi danh sách này sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các hoạt động bảo
trì Not Performed (Chưa thực hiện) hoặc chưa hoàn thành hiển thị.
– Các hoạt động đã lên lịch còn lại sẽ được liệt kê dựa vào ngày và giờ
lên lịch hiện tại.
2. Để sắp xếp danh sách hoạt động, hãy chọn các tùy chọn trong phần
Filter (Bộ lọc).
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Giới thiệu về ký hiệu Maintenance (Bảo trì)
Ký hiệu cảnh báo người vận hành về hành động được yêu cầu hoặc thông
tin bổ sung.
Ký hiệu
Maintenance
(Bảo trì)

Mô tả ký hiệu

Hoạt động không thành công cần hoàn thành.
Hoạt động quá hạn cần hoàn thành.
Hoạt động đang chờ xử lý hoặc đang chờ máy phân
tích chuyển sang trạng thái Ready (Sẵn sàng) để hoàn
thành công việc bảo trì.
Hoạt động do người vận hành thực hiện.
Hoạt động do kỹ sư dịch vụ khách hàng thực hiện.
Hoạt động do hệ thống thực hiện.
Hoạt động đã hoàn thành.
Hoạt động đã hoàn thành được phê chuẩn.
Hoạt động tự động của mô đun.
Nhận xét đi kèm hoạt động.
Hoạt động chưa thực hiện.
Hoạt động chưa thực hiện đã được phê chuẩn.
Tần suất Daily (Hàng ngày).
Tần suất Weekly (Hàng tuần).
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Ký hiệu
Maintenance
(Bảo trì)

Mô tả ký hiệu

Tần suất Monthly (Hàng tháng).
Theo tần suất Count (Số lượng). Số đếm mẫu trên máy
phân tích, số lần lặp lại xét nghiệm, chu kỳ hệ thống,
thời gian kết nối hoặc thời gian làm việc. Khi số lượng
đạt đến giới hạn, sẽ có thông báo để hoàn thành hoạt
động.
Tần suất As Needed (Khi cần thiết).
Not Scheduled (Chưa lên lịch)
Hoạt động bị trì hoãn.

Maintenance
(Bảo trì) trạng
thái thẻ

Mô tả thẻ

Hoạt động bảo trì không gặp sự cố nào
Chỉ có các hoạt động quá hạn mới
Chỉ có các hoạt động không thành công mới
Có hoạt động không thành công đã xác nhận
Có hoạt động quá hạn đã xác nhận

Giới thiệu về trạng thái của hoạt động Maintenance (Bảo trì)
Các trạng thái của hoạt động bảo trì cung cấp thông tin về hoạt động. Hệ
thống có 3 trạng thái hoạt động.
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Maintenance (Bảo trì) ký
hiệu trạng thái

Mô tả ký hiệu
Hoạt động không thành công cần hoàn
thành
Hoạt động quá hạn cần hoàn thành
Hoạt động đang chờ xử lý hoặc đang chờ máy
phân tích chuyển sang trạng thái Ready (Sẵn
sàng) để hoàn thành công việc bảo trì.

Trạng thái của hoạt động bảo trì được biểu thị ở cột trạng thái trong
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình). Khi một hoạt động bảo trì bị quá
hạn hoặc thất bại, Maintenance (Bảo trì) sẽ hiển thị 1 trong những màu sau
trên Thanh lệnh:
Maintenance (Bảo trì)
trạng thái thẻ

Mô tả thẻ
Hoạt động bảo trì không gặp sự cố nào
Chỉ có các hoạt động quá hạn mới
Chỉ có các hoạt động không thành công mới
Có hoạt động không thành công đã xác nhận
Có hoạt động quá hạn đã xác nhận

Khi một hoạt động bảo trì được hoàn tất thành công hoặc được thiết lập lại,
máy phân tích sẽ cập nhật lịch trình để hiển thị ngày đến hạn tiếp theo hoặc
thiết lập lại số lượng hiện tại.
Phản hồi cảnh báo bảo trì
1. Trên Thanh lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình).
2. Chọn bất kỳ hoạt động bảo trì nào có cảnh báo màu đỏ hoặc vàng.
LƯU Ý: Các hoạt động bảo trì quá hạn sẽ hiển thị cảnh báo màu vàng và
các hoạt động bảo trì thất bại sẽ có cảnh báo màu đỏ.
3. Lọc nhật ký và chọn hoạt động phù hợp.
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4. Để xóa cảnh báo khỏi Thanh lệnh:
– Giải quyết sự cố bằng cách thực hiện các mục bảo trì cần thiết.
– Để thiết lập lại hoạt động quá hạn sang lần sau, chọn Reset (Đặt lại).
5. Để xem thông tin lịch sử về một hoạt động có cảnh báo, chọn Log (Nhật
ký).
Giới thiệu về Frequency (Tần suất) của hoạt động Maintenance (Bảo trì)
Phần này mô tả 3 tần suất của hoạt động bảo trì: Day and Time (Ngày và
giờ), Count Based (Dựa trên số lượng) hoặc As Needed (Khi cần thiết).
Frequency (Tần suất) của
hoạt động Maintenance
(Bảo trì)

Lưu ý

Day and Time

Hoạt động được máy phân tích lên lịch thực
hiện hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng
tháng. Due Date sẽ cập nhật ngày và giờ
tiếp theo trong tần suất khi hoạt động được
hoàn tất thành công.

Count Based

Hoạt động được máy phân tích lên lịch cho
số lần thực hiện tiếp theo. Máy phân tích sẽ
gửi thông báo trước ngày đến hạn 14 ngày.
• Bộ đếm Mẫu sẽ tăng thêm khi máy phân
tích quét mẫu chất kiểm chuẩn trên hệ
thống hoặc ngoài hệ thống, mẫu bệnh
phẩm hay mẫu chất hiệu chuẩn.
• Bộ đếm Số lần lặp lại xét nghiệm sẽ tăng
thêm khi có kết quả xét nghiệm lặp lại
cho mẫu bệnh phẩm, chất kiểm chuẩn
hay chất hiệu chuẩn.
• Bộ đếm Chu kỳ sẽ tăng thêm khi một bộ
phận hoàn tất chu kỳ, như số lượng ống
hút.
• Bộ đếm Thời gian làm việc sẽ tăng thêm
khi hệ thống được bật.

As Needed (Khi cần thiết)
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linh kiện thay thế được máy phân tích lưu
vào hồ sơ khi người vận hành tiến hành bảo
trì.
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Giới thiệu về các kiểu hoạt động bảo trì
Các hoạt động bảo trì được định sẵn hoặc được người vận hành xác định.
Người vận hành có thể chỉnh sửa các hoạt động định sẵn nhưng không thể
xóa chúng. Hệ thống có 2 loại hoạt động bảo trì:
Thủ công

Người vận hành khởi chạy

Tự động

Mô-đun hoặc người vận hành khởi chạy

Thực hiện hoạt động bảo trì tự động
Máy phân tích khởi chạy các hoạt động bảo trì tự động theo lịch bảo trì do
người vận hành xác định. Người vận hành có thể khởi chạy các hoạt động
bảo trì tự động giữa các thời điểm được lên lịch.
LƯU Ý: Việc thực hiện một hoạt động bảo trì trước ngày đến hạn sẽ không
tự động lên lịch lại cho hoạt động đó vào lần sau, trừ khi hoạt động này được
hoàn thành sau thời điểm được lên lịch. Sử dụng tùy chọn thiết lập lại để lên
lịch lại cho hoạt động.
Việc thực hiện hoạt động bảo trì định kỳ dựa trên chu kỳ, thời gian hoặc số
lượng trước ngày đến hạn sẽ tự động lên lịch lại cho hoạt động đó vào lần sau.
1. Trên Thanh lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình).
2. Trong Module (Mô-đun), chọn mô đun hoạt động thích hợp từ menu thả
xuống.
3. Chọn một hoạt động bảo trì tự động.
LƯU Ý: Máy phân tích chỉ định các hoạt động bảo trì tự động bằng
trong cột Performed By (Được thực hiện bởi) của Maintenance (Bảo trì)
Schedule (Lịch trình).
4. Chọn Perform... (Thực hiện...) > Yes (Có).
Giới thiệu về hoạt động Maintenance (Bảo trì) tự động song song
Người vận hành lên lịch cho các hoạt động Maintenance (Bảo trì) tự động
thực hiện song song để tối ưu hóa tổng thời gian bảo trì. Sau đây là các
khuyến nghị khi lên lịch các hoạt động song song:
• Người vận hành phải đảm bảo tất cả vật tư tiêu hao đều có Status (Tình
trạng) là OK trong Inventory (Bản kiểm kê) > Supplies Overview (Tổng
quan về vật tư) trước khi bắt đầu hoạt động đầu tiên. Bảng kê cần dùng
phải có trên hệ thống.
• Người vận hành lên lịch 1 hoạt động mỗi lần cho mỗi mô đun và lên lịch
hoạt động tiếp theo 1 phút sau khi hoạt động trước kết thúc.
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• Có thể thực hiện các hoạt động song song giữa các mô đun khác nhau. Ví
dụ: bảo trì hàng ngày và bảo trì hàng tuần trên CH và IM tiến hành cùng
lúc. Người vận hành lên lịch hoạt động tiếp theo 1 phút sau khi hoạt động
trước bắt đầu.
• Người vận hành lên lịch cho các hoạt động cơ sở dữ liệu của hệ thống
ngoài giờ cao điểm theo thứ tự sau:
a.

System Display Optimization (Tối ưu hóa Hiển thị Hệ thống)

b. Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu)
c.

Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử)

d. Database Archiving (Copy and Delete) (Lưu trữ cơ sở dữ liệu (sao chép
và xóa)
e. Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu)
• Hoạt động Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu) không thể hoàn
tất thành công nếu các hoạt động khác được thực hiện đồng thời.
• Người vận hành phải đợi 4 – 5 phút để máy phân tích chuyển sang
Maintenance (Bảo trì) > Ready (Sẵn sàng), ngoại trừ đối với các hoạt
động sau:
– System Display Optimization (Tối ưu hóa Hiển thị Hệ thống)
– Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu)
– Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử)
Bảng sau liệt kê lịch hoạt động tự động hàng ngày với thời gian bắt đầu ví dụ:
Hoạt động tự động hàng ngày

Thời gian bắt đầu
(giờ:phút)

Thời lượng
(phút)

System Display Optimization (Tối
ưu hóa Hiển thị Hệ thống)

12:57

20 – 30 giây

Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ 01:00
liệu)

tối đa 30

SH Autocheck

01:05

<5

SHC Autocheck (nếu phù hợp)

01:05

<5

Atellica Magline Transport
Autocheck

01:05

10

IM Daily Maintenance (Bảo trì hàng 01:05
ngày IM)

≤20

IMT Daily Cleaning (Vệ sinh hàng
ngày IMT)

<5
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Hoạt động tự động hàng ngày

Thời gian bắt đầu
(giờ:phút)

Thời lượng
(phút)

CH Daily Maintenance (Bảo trì
hàng ngày CH)

01:10

12–40

Move to Historical (Chuyển sang
Lịch sử)

01:35

5

IM Autocheck (Tự động kiểm tra
IM)

01:40

≤10

Database Archiving (Copy and
01:40
Delete) (Lưu trữ cơ sở dữ liệu (sao
chép và xóa)

tối đa 30

Database: Optimizing (Cơ sở dữ
liệu: Tối ưu)*

5–10

01:55

* Trong lịch trình hoạt động tự động hằng ngày, người vận hành lên lịch thời
gian bắt đầu cho Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu) trước khi tất
cả các hoạt động hoàn tất. Tất cả các hoạt động khác phải hoàn tất trước khi
Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu) hoàn tất.
Bảng sau liệt kê lịch hoạt động tự động hàng tuần với thời gian bắt đầu ví dụ:
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Hoạt động tự động hàng tuần

Thời gian bắt đầu Thời lượng
(giờ:phút)
(phút)

System Display Optimization (Tối
ưu hóa Hiển thị Hệ thống)

12:57

20 – 30 giây

Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ 01:00
liệu)

tối đa 30

SH Autocheck

01:05

<5

SHC Autocheck (nếu phù hợp)

01:05

<5

Atellica Magline Transport
Autocheck

01:05

10

IM Weekly Maintenance (Bảo trì IM 01:05
hàng tuần)

≤30

IMT Daily Cleaning (Vệ sinh hàng
ngày IMT)

01:05

<5

CH Weekly Maintenance (Bảo trì
hàng tuần CH)

01:10
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Hoạt động tự động hàng tuần

Thời gian bắt đầu Thời lượng
(giờ:phút)
(phút)

Move to Historical (Chuyển sang
Lịch sử)

01:35

5

Database Archiving (Copy and
Delete) (Lưu trữ cơ sở dữ liệu (sao
chép và xóa)

01:40

tối đa 30

IM Autocheck (Tự động kiểm tra IM) 01:40

≤10

Database: Optimizing (Cơ sở dữ
liệu: Tối ưu)*

5–10

01:55

* Trong lịch trình hoạt động tự động hằng tuần, người vận hành lên lịch thời
gian bắt đầu cho Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu) trước khi tất
cả các hoạt động hoàn tất. Tất cả các hoạt động khác phải hoàn tất trước khi
Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu) hoàn tất.
Tiến hành hoạt động bảo trì thủ công
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không tiến hành bảo trì bên trong máy phân tích trừ khi máy phân
tích đã dừng hẳn hoặc đang ở trạng thái chẩn đoán. Các cụm chi
tiết con của máy phân tích có thể chuyển động và gây thương tích
cho cơ thể.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình).
2. Trong Module (Mô-đun), chọn mô đun hoạt động thích hợp từ menu thả
xuống.
3. Chọn Activity (Hoạt động) thủ công.
LƯU Ý: Máy phân tích chỉ định các hoạt động bảo trì thủ công bằng
trong cột Performed By (Được thực hiện bởi) của Maintenance (Bảo trì)
Schedule (Lịch trình). Hoạt động thủ công đòi hỏi người vận hành phải
thực hiện hoặc hoàn thành hoạt động đó.
4. Hoàn thành hoạt động.
5. Chọn Mark as Completed (Đánh dấu là đã hoàn thành).
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Truy cập quy trình bảo trì
1. Trên Thanh lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình).
2. Chọn một Activity (Hoạt động) bảo trì.
3. Chọn Procedure Details (Chi tiết về quy trình).
Đánh dấu tác vụ Maintenance (Bảo trì) thủ công đã hoàn thành
1. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình).
2. Trong Module (Mô-đun), chọn mô đun thích hợp từ menu thả xuống.
3. Chọn hoạt động đã hoàn thành trong danh sách.
4. Chọn Mark as Completed (Đánh dấu là đã hoàn thành) > Yes (Có).
LƯU Ý: Máy phân tích sẽ ghi lại hoạt động này là đã hoàn thành trong
Maintenance (Bảo trì) > Log (Nhật ký).
Giới thiệu về thêm hoạt động Maintenance (Bảo trì)
Người vận hành có thể cấu hình tối đa 60 hoạt động bảo trì bổ sung không
có trong danh sách hoạt động định sẵn ở Maintenance (Bảo trì) Schedule
(Lịch trình). Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
Add Activity... (Thêm hoạt động...) Lưu ý
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Name (Tên)

Tiêu đề hoạt động có giới hạn 40 ký
tự chữ và số. Tên không phân biệt
chữ hoa/thường.

Module (Mô-đun)

Menu thả xuống mà người vận hành
chọn để chỉ định hoạt động cho mô
đun.

Description (Mô tả)

Mô tả hoạt động có giới hạn 300 ký
tự chữ và số. Nội dung mô tả không
phân biệt chữ hoa/thường.

External Reporting (Báo cáo bên
ngoài)

Nếu Mandatory (Bắt buộc) được
chọn, hoạt động sẽ được đưa vào
báo cáo bên ngoài hàng tháng. Các
hoạt động do hệ thống xác định
được đưa vào theo mặc định. Phòng
xét nghiệm tạo báo cáo bên ngoài
để cung cấp cho các cơ quan kiểm
tra.
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Add Activity... (Thêm hoạt động...) Lưu ý
Frequency (Tần suất)

Thời gian hoặc tần suất đã chọn
trong thông tin xác định hoạt động.
Người vận hành chọn từ menu thả
xuống hoặc cấu hình ngày và giờ.
Sau khi chọn tần suất, người vận
hành chọn ngày và tối đa 3 lần. Chọn
để đóng cửa sổ.

Clear (Xóa)

Người vận hành chọn nút này để xóa
các lựa chọn.

Save (Lưu)

Lưu hoạt động mới.

Close (Đóng)

Đóng Add Activity... (Thêm hoạt
động...)

Giới thiệu về Maintenance (Bảo trì) Set Warning (Cài đặt cảnh báo)
Người vận hành có thể cấu hình các cảnh báo tự động trước thời điểm bắt
đầu cho các hoạt động bảo trì trong Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch
trình) Set Warning (Cài đặt cảnh báo).
Maintenance (Bảo trì) Set
Warning (Cài đặt cảnh báo)

Lưu ý

Confirm Prior to an Automatically
Cảnh báo người vận hành rằng trạng
Started Activity (Xác nhận trước khi thái của hoạt động bảo trì tự động
hoạt động được bắt đầu tự động)
sẽ đổi thành Inprocess (Đang thực
hiện) hoặc Pending Inprocess cho
đến khi hoạt động đó được hoàn
thành.
Minutes (Phút)

Hiển thị cảnh báo về số phút còn lại
trước khi bắt đầu hoạt động bảo trì
tự động.

Save (Lưu)

Lưu cấu hình cảnh báo.

Close (Đóng)

Đóng cửa sổ Set Warning (Cài đặt
cảnh báo) .
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Giới thiệu về hoạt động bảo trì hệ thống
Các hoạt động bảo trì hệ thống hiển thị ở phần Module (Mô-đun) All (Tất cả)
trong Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình). Hệ thống đã xác định các
hoạt động bảo trì tự động Daily (Hàng ngày) và As Needed (Khi cần thiết).
Hoạt động tự động Daily (Hàng
ngày) do hệ thống xác định

Lưu ý

Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Hệ thống tự động hoàn thành việc
Tối ưu)
chống phân mảnh cho cơ sở dữ liệu
của trạm làm việc hàng ngày.
Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ
liệu)

Hệ thống tự động hoàn thành việc
sao lưu cơ sở dữ liệu.

Database: Archiving and Deleting
(Cơ sở dữ liệu: Lưu trữ và xóa)

Hệ thống tự động lưu trữ và xóa cơ
sở dữ liệu.

System Display Optimization (Tối ưu Hệ thống tự động thực hiện sau
hóa Hiển thị Hệ thống)
hoạt động Database: Optimizing (Cơ
sở dữ liệu: Tối ưu) và trong quá trình
đăng xuất. Không có dữ liệu bị mất
trong quá trình đăng xuất và nó
không ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt
động xử lý hiện tại hoặc hoạt động
hệ thống.
Hoạt động tự động As Needed (Khi Lưu ý
cần thiết) do hệ thống xác định
Move to Historical (Chuyển sang
Lịch sử)

Hệ thống tự động chuyển trạng thái
mẫu từ Completed (Đã hoàn thành)
hoặc Transmitted (Đã truyền) sang
Historical (Lịch sử) để cho phép sử
dụng lại SID.
Người vận hành xác định tần suất
cho hoạt động tự động này (Daily
(Hàng ngày) là giá trị mặc định).

Clean Exterior Covers (Vệ sinh nắp
bên ngoài)

Người vận hành dùng tay vệ sinh
nắp che bên ngoài của máy phân
tích.

Clean Keyboard and Mouse (Vệ sinh Người vận hành dùng tay vệ sinh
bàn phím và chuột)
bàn phím và chuột để loại bỏ bụi
cũng như cặn.
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Hoạt động tự động As Needed (Khi Lưu ý
cần thiết) do hệ thống xác định
Inspecting archive racks and
Người vận hành kiểm tra các lò xo
springs. (Kiểm tra các giá đỡ lưu trữ giá lưu trữ và vệ sinh giá, nếu phù
và lò xo.)
hợp.

Giới thiệu về hoạt động Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu)
Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu) là hoạt động bảo trì tự động
được hệ thống thực hiện hàng ngày theo mặc định. Người vận hành có thể
sửa mục này trong Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) Database:
Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu). Tất cả các máy phân tích và SH hoặc DL
phải ở trạng thái Ready (Sẵn sàng) hoặc Standby (Chờ) trước khi lên lịch tối
ưu hóa.
Trong khi tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, máy phân tích sẽ đánh dấu việc chống
phân mảnh cơ sở dữ liệu.
Nếu LIS đang trực tuyến, thì hệ thống đó sẽ ngắt kết nối trong lúc tối ưu hóa
cơ sở dữ liệu và kết nối lại khi hoạt động này hoàn thành.
Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu) hoàn thành trong 5 – 10 phút.
Người vận hành lên lịch cho các hoạt động cơ sở dữ liệu của hệ thống ngoài
giờ cao điểm theo thứ tự sau:
1. Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu)
2. Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử)
3. Database Archiving (Copy and Delete) (Lưu trữ cơ sở dữ liệu (sao chép
và xóa)
4. Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu)
Giới thiệu về Hoạt động Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu)
Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu) là hoạt động bảo trì tự động được
hệ thống thực hiện hàng ngày. Người vận hành có thể sửa đổi các tùy chọn
sao lưu trong Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu) ở Maintenance (Bảo
trì) Schedule (Lịch trình).
Bản sao lưu cơ sở dữ liệu đầy đủ bao gồm:
• Kết quả xét nghiệm: bệnh nhân và kiểm chuẩn
• Đánh dấu bệnh nhân
• kiểm chuẩn: thông tin xác định, thống kê và gắn cờ
• Calibration: thông tin xác định, dữ liệu và đường cong chính (chỉ cho IM
Analyzer)
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• Số liệu của phòng xét nghiệm: sử dụng xét nghiệm (theo dõi dữ liệu)
• Cấu hình: bảo mật, thiết lập báo cáo và người vận hành, thư mục, LIS và QC
• Bảo trì: thông tin xác định, lịch trình và nhật ký
• Thông tin nhận dạng xét nghiệm: cấu hình và phạm vi
• Cơ sở dữ liệu PCM
• Cơ sở dữ liệu mô đun
• Sự kiện: thông báo sự kiện người vận hành, thông báo của hệ thống, lịch
sử kiểm tra, LIS và nhật ký LAS
Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu) hoàn thành trong tối đa 30 phút.
Bản sao lưu cơ sở dữ liệu một phần không kết hợp các cơ sở dữ liệu. Tập tin
sao lưu cơ sở dữ liệu vẫn được lưu, nhưng thao tác sao lưu thất bại kèm theo
thông báo sự cố.
Giới thiệu về Database Archiving (Copy and Delete) (Lưu trữ cơ sở dữ liệu (sao chép
và xóa)
Database Archiving (Copy and Delete) (Lưu trữ cơ sở dữ liệu (sao chép và
xóa) hoàn thành trong tối đa 30 phút. Hệ thống sẽ hoàn thành quy trình này
khi các hoạt động bảo trì khác của máy phân tích được thực hiện.
Người vận hành lên lịch cho các hoạt động cơ sở dữ liệu của hệ thống ngoài
giờ cao điểm theo thứ tự sau:
1. Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu)
2. Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử)
3. Database Archiving (Copy and Delete) (Lưu trữ cơ sở dữ liệu (sao chép
và xóa)
4. Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu)
Các tùy chọn sau khả dụng khi người vận hành lưu trữ hoặc xóa một cơ sở
dữ liệu.
Database Archiving
Lưu ý
(Copy and Delete) (Lưu
trữ cơ sở dữ liệu (sao
chép và xóa)
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File (Tập tin)

Loại tập tin và vị trí cho cơ sở dữ liệu được lưu.

Save in (Lưu trong)

Vị trí nơi hệ thống lưu cơ sở dữ liệu lưu trữ.

Browse (Duyệt)

Chức năng tìm kiếm để chọn nơi hệ thống lưu
cơ sở dữ liệu lưu trữ.
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Database Archiving
Lưu ý
(Copy and Delete) (Lưu
trữ cơ sở dữ liệu (sao
chép và xóa)
File Type (Loại tập tin)

Cơ sở dữ liệu lưu trữ sẽ được lưu ở dạng văn bản
hoặc XML.

Archive Item (Lưu trữ
hạng mục)

Loại dữ liệu sẽ lưu trữ hoặc xóa.

Archive Choice (Lưu trữ
lựa chọn)

Hành động Archive and Delete (Lưu trữ và
xóa), Delete (No Archive) (Xóa (không lưu trữ))
hoặc Do Not Delete or Archive (Không xóa hoặc
lưu trữ) cơ sở dữ liệu.

Time Interval (Khoảng
thời gian)

Hệ thống lưu trữ và xóa dữ liệu dựa trên khoảng
thời gian. Chẳng hạn, nếu người vận hành nhập
giá trị 30 ngày, thì hệ thống sẽ lưu trữ và xóa
mọi dữ liệu đã tồn tại quá 30 ngày.

Cancel (Hủy)

Chức năng hủy có tác dụng xóa hết các mục
đang chọn.

Continue (Tiếp tục)

Bắt đầu hành động Archive Choice (Lưu trữ lựa
chọn).

Giới thiệu về bảo trì SH, SHC và Atellica Magline Transport
Hệ thống hiển thị các hoạt động bảo trì trên Maintenance (Bảo trì) Schedule
(Lịch trình). Mỗi phần lựa chọn Module (Mô-đun) đều có một danh sách các
hoạt động bảo trì tự động và thủ công do hệ thống xác định phù hợp với mô
đun đó.
Hoạt động tự động hàng ngày do Lưu ý
hệ thống xác định
SH Autocheck

Hệ thống tự động tiến hành kiểm tra
tự động trên SH.

Atellica Magline Transport
Autocheck

Hệ thống tự động tiến hành kiểm tra
tự động trên Atellica Magline
Transport.

SHC Autocheck

Hệ thống tự động tiến hành kiểm tra
tự động trên SHC.
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Hoạt động hàng tháng do hệ
thống xác định

Lưu ý

Inspecting or Replacing the SH
Người vận hành kiểm tra thủ công
Robot Gripper O-Rings (Kiểm tra
gioăng chữ O cho bộ kẹp robot của
hoặc thay thế Vòng chữ O của Bộ kẹp SH.
robot SH)
Hoạt động As Needed (Khi cần
thiết) do hệ thống xác định

Lưu ý

Cleaning the Sample Handler
Drawer and the Racks (Làm sạch
Ngăn chứa của Bộ thao tác mẫu và
Giá đỡ)

Người vận hành vệ sinh thủ công các
giá và ngăn đựng mẫu SH.

Inspecting or Replacing the SH
Người vận hành thay thế gioăng chữ
Robot Gripper O-Rings (Kiểm tra
O cho bộ kẹp robot của SH.
hoặc thay thế Vòng chữ O của Bộ kẹp
robot SH)
Hàng ngày, hệ thống cũng tự động xóa các mục sau khỏi ổ cứng máy tính
của SH và SHC:
• Ổ cứng của SH
– Dữ liệu đã được lưu hơn 730 ngày trong cơ sở dữ liệu
– Tệp nhật ký, hình ảnh DVS và hình ảnh TCS đã được lưu hơn 15 ngày
• Ổ cứng của SHC
– Dữ liệu đã được lưu hơn 730 ngày trong cơ sở dữ liệu
– Tệp nhật ký và hình ảnh TCS được lưu hơn 15 ngày
Giới thiệu về SH Autocheck
SH Autocheck là hoạt động bảo trì tự động, có tác dụng kiểm tra tình trạng
của nhiều bộ phận trong SH. Hệ thống sẽ tự động thực hiện kiểm tra tự động
hàng ngày vào một thời điểm được chỉ định.
15 phút trước khi hoạt động theo lịch bắt đầu, hệ thống sẽ cảnh báo người
vận hành. Sau khi hệ thống khởi chạy SH Autocheck, SH sẽ tạm dừng xử lý
mẫu cho đến khi quá trình quá trình kiểm tra tự động hoàn tất trong <5 phút.
Hoạt động bảo trì SH Autocheck bao gồm các tác vụ sau:
• Kiểm tra việc sử dụng bộ nhớ
• Đưa tất cả các mô-tơ trở về vị trí gốc
• Kiểm tra mở và đóng bộ kẹp robot
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• Kiểm tra cảm biến va đập của robot
• Kiểm tra dòng điện mô-tơ X của robot
• Kiểm tra dòng điện mô-tơ Y của robot
• Kiểm tra dòng điện mô-tơ Z của robot
• Kiểm tra dòng điện mô-tơ của bộ kẹp robot
• Mở và đóng khu vực bảo quản Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn
• Nhiệt độ ở khu vực bảo quản Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn
• Chu kỳ làm việc và dòng điện của thiết bị nhiệt điện ở khu vực lưu trữ Chất
hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn
• Tốc độ của thiết bị nhiệt điện ở khu vực lưu trữ Chất hiệu chuẩn-Chất
kiểm chuẩn
Đếm ngược thời gian của hoạt động bảo trì hàng ngày. Đếm thời gian của
tất cả các hoạt động khác.
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này.
Giới thiệu về Atellica Magline Transport Autocheck
Atellica Magline Transport Autocheck là hoạt động bảo trì tự động, có tác
dụng kiểm tra tình trạng của nhiều bộ phận trong Atellica Magline
Transport. Hệ thống sẽ tự động thực hiện kiểm tra tự động hàng ngày vào
một thời điểm được chỉ định.
15 phút trước khi hoạt động theo lịch bắt đầu, hệ thống sẽ cảnh báo người
vận hành. Sau khi hệ thống khởi chạy Atellica Magline Transport
Autocheck, Atellica Magline Transport sẽ tạm dừng xử lý mẫu cho đến khi
quá trình kiểm tra tự động hoàn tất trong khoảng 10 phút.
Hoạt động bảo trì Atellica Magline Transport Autocheck bao gồm các tác
vụ sau:
• Kiểm tra đầu nối ống xoắn ở bảng ống xoắn
• Kiểm tra trở kháng ống xoắn ở bảng ống xoắn
• Kiểm tra việc sử dụng bộ nhớ và bộ xử lý
• Kiểm tra quãng đường di chuyển của bệ đỡ
• Kiểm tra tình trạng của bảng dẫn động
• Kiểm tra tình trạng của mô-tơ
Đếm ngược thời gian của hoạt động bảo trì hàng ngày. Đếm thời gian của
tất cả các hoạt động khác.
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này.

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

561

15 Maintenance (Bảo trì)

Giới thiệu về SHC Autocheck
SHC Autocheck là hoạt động bảo trì tự động, có tác dụng kiểm tra tình trạng
của nhiều bộ phận trong SHC. Hệ thống sẽ tự động thực hiện kiểm tra tự
động hàng ngày vào một thời điểm được chỉ định.
15 phút trước khi hoạt động theo lịch bắt đầu, hệ thống sẽ cảnh báo người
vận hành. Sau khi hệ thống khởi chạy SHC Autocheck, SHC sẽ tạm dừng
chuyển mẫu cho đến khi quá trình kiểm tra tự động hoàn tất trong khoảng
5 phút.
Hoạt động bảo trì SHC Autocheck bao gồm các tác vụ sau:
• Kiểm tra nhiệt độ của bộ khuếch đại
• Kiểm tra hoạt động của cảm biến Vị trí gốc
• Kiểm tra hoạt động của công tắc giới hạn
• Kiểm tra khoảng chạy chết
Đếm ngược thời gian của hoạt động bảo trì hàng ngày. Đếm thời gian của
tất cả các hoạt động khác.
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này.
Kiểm tra gioăng chữ O cho robot của SH
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
THẬN TRỌNG
Không tháo hay chuyển đổi lọ đựng mẫu qua nắp mở trên SH. Hệ
thống quan sát không nhận ra được các mẫu mà người vận hành
tháo hoặc chuyển đổi qua nắp mở và có thể không xử lý chúng. Chỉ
tháo lọ đựng mẫu qua ngăn đựng của SH.
1. Mở nắp trước của SH (Trang 101 Mở khóa nắp của SH).
THẬN TRỌNG
Không giữ bộ kẹp robot của SH hoặc đẩy robot xuống khi di
chuyển robot theo cách thủ công. Việc giữ bộ kẹp để di chuyển
robot có thể làm hư hại cảm biến va chạm. Di chuyển robot
xuống có thể khiến bộ kẹp robot tác động đến vật khác, từ đó
có thể làm hỏng bộ kẹp robot hoặc làm vỡ lọ đựng mẫu. Chỉ di
chuyển robot bằng cách giữ thân robot và để bộ kẹp robot tránh
xa khỏi mọi chướng ngại vật.
2. Di chuyển thủ công robot của SH đến mặt trước của SH.
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LƯU Ý: Nếu robot ở ngoài tầm với từ mặt trước của SH, mở nắp sau của
SH để di chuyển robot vào vị trí.
3. Để tiếp cận gioăng chữ O, nâng thủ công cụm bộ kẹp và giữ ở vị trí đó.

1
2
3

Nắp trước của SH
Cụm bộ kẹp
Gioăng chữ O cho bộ kẹp (4)

4. Kiểm tra bằng mắt 4 gioăng chữ O xem có dấu hiệu mòn hay hư hại
không.
5. Nếu bất kỳ gioăng chữ O nào có dấu hiệu bị mòn hoặc hư hại, thay cả 4
gioăng chữ O (Trang 564 Thay gioăng chữ O cho bộ kẹp robot của SH).
6. Khóa nắp trước của SH (Trang 99 Khóa nắp của SH).
7. Khóa nắp sau của SH, nếu cần.
8. Đánh dấu tác vụ trong lịch trình bảo trì là đã hoàn thành (Trang 554 Đánh
dấu tác vụ Maintenance (Bảo trì) thủ công đã hoàn thành).
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Thay gioăng chữ O cho bộ kẹp robot của SH
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
THẬN TRỌNG
Không tháo hay chuyển đổi lọ đựng mẫu qua nắp mở trên SH. Hệ
thống quan sát không nhận ra được các mẫu mà người vận hành
tháo hoặc chuyển đổi qua nắp mở và có thể không xử lý chúng. Chỉ
tháo lọ đựng mẫu qua ngăn đựng của SH.
Thực hiện tác vụ này sau khi robot của SH xử lý khoảng 60.000 lọ đựng mẫu
hoặc nếu:
• Gioăng chữ O rơi ra khỏi bộ kẹp robot của SH.
• Robot của SH không kẹp lọ đựng mẫu một cách bình thường.
• Kết quả kiểm tra robot của SH cho thấy gioăng chữ O bị mòn hoặc hư hại
(Trang 562 Kiểm tra gioăng chữ O cho robot của SH).
1. Tháo giá ra khỏi ngăn đựng mẫu.
2. Mở nắp trước của SH (Trang 101 Mở khóa nắp của SH).
THẬN TRỌNG
Không giữ bộ kẹp robot của SH hoặc đẩy robot xuống khi di
chuyển robot theo cách thủ công. Việc giữ bộ kẹp để di chuyển
robot có thể làm hư hại cảm biến va chạm. Di chuyển robot
xuống có thể khiến bộ kẹp robot tác động đến vật khác, từ đó
có thể làm hỏng bộ kẹp robot hoặc làm vỡ lọ đựng mẫu. Chỉ di
chuyển robot bằng cách giữ thân robot và để bộ kẹp robot tránh
xa khỏi mọi chướng ngại vật.
3. Di chuyển thủ công robot của SH đến mặt trước của SH.
LƯU Ý: Nếu robot ở ngoài tầm với từ mặt trước của SH, mở nắp sau của
SH để di chuyển robot vào vị trí.
4. Đặt khăn giấy bên dưới bộ kẹp robot của SH để hứng gioăng chữ O có
thể rơi ra.

564

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

15 Maintenance (Bảo trì)

5. Để tiếp cận gioăng chữ O, nâng thủ công cụm bộ kẹp và giữ ở vị trí đó.

1
2
3

Nắp trước của SH
Cụm bộ kẹp
Gioăng chữ O cho bộ kẹp (4)

6. Nắm và kéo lần lượt 4 gioăng chữ O ra khỏi vấu ngàm của bộ kẹp.
7. Lắp gioăng chữ O mới vào cả 4 vấu ngàm của bộ kẹp.
8. Vứt bỏ các gioăng chữ O cũ theo quy trình của phòng xét nghiệm.
9. Vứt bỏ khăn giấy đặt bên dưới bộ kẹp robot của SH.
10. Khóa nắp trước của SH (Trang 99 Khóa nắp của SH).
11. Khóa nắp sau của SH, nếu cần.
12. Khởi động SH (Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status (Tình
trạng)).
13. Đánh dấu tác vụ trong lịch trình bảo trì là đã hoàn thành (Trang 554 Đánh
dấu tác vụ Maintenance (Bảo trì) thủ công đã hoàn thành).
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14. Nếu phù hợp, hãy đặt mua gioăng chữ O thay thế của bộ kẹp
(Trang 967 Vật tư SH).

Giới thiệu về hoạt động bảo trì trên Decapper
Tất cả các hoạt động bảo trì đều xuất hiện trong Maintenance (Bảo trì)
Schedule (Lịch trình). Decapper có các hoạt động bảo trì tự động và thủ công
do hệ thống xác định.
Hoạt động do hệ thống xác định
Daily (Hàng ngày)

Lưu ý

Decapper Autocheck (Tự động kiểm Hệ thống tự động thực hiện một
tra Decapper)
hoạt động tự bảo trì chẩn đoán.
Hoạt động do hệ thống xác định
Monthly (Hàng tháng)

Lưu ý

Cleaning the Decapper (Monthly)
(Làm sạch Decapper (hàng tháng))

Người vận hành vệ sinh thủ công các
miếng đệm của bộ kẹp ống, khay
hứng và bên trong của thùng đựng
nắp thải.

Hoạt động do hệ thống xác định
As Needed (Khi cần thiết)

Lưu ý

Decapper Preventive Maintenance
(Bảo trì dự phòng Decapper)

Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
tại địa phương thực hiện bảo trì
phòng ngừa trên Decapper tối thiểu
là một lần mỗi năm.

Giới thiệu về Decapper Autocheck (Tự động kiểm tra Decapper)
Decapper Autocheck (Tự động kiểm tra Decapper) là hoạt động bảo trì tự
động, có tác dụng kiểm tra tình trạng của nhiều bộ phận khác nhau trong
Decapper. Hệ thống sẽ tự động thực hiện kiểm tra tự động hàng ngày vào
một thời điểm được chỉ định.
Decapper tạm dừng xử lý cho đến khi quá trình kiểm tra tự động hoàn tất
trong khoảng 5 phút. 15 phút trước khi hoạt động theo lịch bắt đầu, hệ thống
sẽ cảnh báo người vận hành.
Hoạt động bảo trì Decapper Autocheck (Kiểm tra tự động Bộ tháo nắp) thực
hiện các kiểm tra sau:
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• Kiểm tra chức năng cảm biến (cảm biến mở bộ kẹp ống, cảm biến CCW và
cảm biến CW)
• Kiểm tra vị trí mục tiêu của bộ tháo nắp (các vị trí tháo nắp thẳng lên trên
và thẳng xuống dưới)
• Kiểm tra thời điểm di chuyển (xoay đến vị trí tháo nắp và vị trí thải, tăng
lên đến vị trí tháo nắp thẳng lên trên, giảm xuống đến vị trí tháo nắp thẳng
xuống dưới và đóng - mở bộ kẹp ống)
Đếm ngược thời gian của hoạt động bảo trì hàng ngày. Đếm thời gian của
tất cả các hoạt động khác.
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này.
Tiến hành Decapper Autocheck (Tự động kiểm tra Decapper) thủ công
1. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình).
2. Trong Module (Mô-đun), chọn Decapper từ menu thả xuống.
3. Chọn Decapper Autocheck (Tự động kiểm tra Decapper) > Perform...
(Thực hiện...).
4. Đợi 5 phút để quá trình kiểm tra tự động hoàn tất.
LƯU Ý: Hệ thống sẽ ghi lại hoạt động Decapper Autocheck (Tự động
kiểm tra Decapper) là đã hoàn thành trong Maintenance (Bảo trì) > Log
(Nhật ký).
Giới thiệu về Cleaning the Decapper (Monthly) (Làm sạch Decapper (hàng tháng))
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không sử dụng dung dịch vệ sinh khi chưa đeo/mặc dụng cụ bảo
hộ, bao gồm găng tay, áo choàng xét nghiệm và kính bảo hộ hoặc
mặt nạ bảo hộ. Dung dịch vệ sinh có thể gây kích ứng mắt và da.
Người vận hành phải kiểm tra và vệ sinh các miếng đệm của bộ kẹp ống,
khay hứng, thanh dẫn ống và bên trong của thùng đựng nắp thải của
Decapper hàng tháng để bảo đảm không có bụi và mẩu vụn
(Trang 568 Cleaning the Decapper (Monthly) (Làm sạch Decapper (hàng
tháng))).
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Cleaning the Decapper (Monthly) (Làm sạch Decapper (hàng tháng))
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không sử dụng dung dịch vệ sinh khi chưa đeo/mặc dụng cụ bảo
hộ, bao gồm găng tay, áo choàng xét nghiệm và kính bảo hộ hoặc
mặt nạ bảo hộ. Dung dịch vệ sinh có thể gây kích ứng mắt và da.
1. Vặn van theo chiều kim đồng hồ để tắt van áp suất.

2. Tạm dừng Atellica Magline Transport (Trang 136 Thay đổi Module (Môđun) Status (Tình trạng)).
3. Đợi đến khi Atellica Magline Transport dừng hoàn toàn.
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4. Nâng nắp Decapper và đặt sang bên cạnh.

5. Đợi mô đun dừng lại.
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6. Vệ sinh khay hứng và thanh dẫn ống bằng miếng vải không xơ, thấm
dung dịch thuốc tẩy 10%.

1
2
3
4
5

Bộ tháo nắp
Máng thải cho nắp
Khay nhỏ giọt
Thanh dẫn ống
Tay bộ kẹp ống

7. Nắm chặt các bộ kẹp ống và đẩy chúng cùng nhau.
8. Vệ sinh các miếng đệm của bộ kẹp ống bằng tăm bông thấm dung dịch
thuốc tẩy 10%.
9. Kiểm tra để đảm bảo các miếng đệm của bộ kẹp ống cố định và không
bị mòn.
LƯU Ý: Nếu các miếng đệm của bộ kẹp ống bị lệch hoặc bị mòn quá
mức, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương
để thay thế.
10. Bảo đảm rằng bộ tháo nắp được định vị bên trên máng thải nắp.
11. Lắp lại nắp.
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12. Để vệ sinh ngăn đựng nắp thải:

1
2
a.

Thùng đựng nắp thải
Ngăn đựng nắp thải
Kéo ngăn đựng nắp thải ra khỏi hệ thống.

b. Tháo túi nguy cơ sinh học ra và đem đi tiêu hủy theo quy trình của
phòng thí nghiệm.
c.

Vệ sinh ngăn đựng nắp thải bằng miếng vải không xơ hoặc gạc thấm
dung dịch thuốc tẩy 10%.

d. Lắp túi nguy cơ sinh học mới vào thùng đựng nắp thải, lồng túi vào
thùng và bên dưới mặt bích.
e. Loại bỏ thủ công mọi nắp rơi vào khung gầm trước khi đóng ngăn
đựng.
f.

Đẩy ngăn đựng cho đến khi chạm vào thành phía sau chắc chắn để
đảm bảo nó đã vào đúng vị trí.

LƯU Ý: Để nắp có thể rơi tự do vào thùng đựng nắp thải, người vận hành
phải đảm bảo túi nguy cơ sinh học mới được mở hết cỡ và vừa khít trong
thùng.
Nếu ngăn đựng được mở chưa đến 10 giây, thì hệ thống sẽ không thiết
lập lại bộ đếm nắp thải.
13. Xoay van ngược chiều kim đồng hồ để khôi phục áp suất.
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14. Tiếp tục vận hành Decapper và Atellica Magline Transport, nếu phù hợp
(Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status (Tình trạng)).
15. Đánh dấu Cleaning the Decapper (Monthly) (Làm sạch Decapper (hàng
tháng)) là đã hoàn thành (Trang 554 Đánh dấu tác vụ Maintenance (Bảo
trì) thủ công đã hoàn thành).
LƯU Ý: Máy phân tích sẽ ghi lại hoạt động Cleaning the Decapper
(Monthly) (Làm sạch Decapper (hàng tháng)) là đã hoàn thành trong
Maintenance (Bảo trì) > Log (Nhật ký).

Giới thiệu về hoạt động bảo trì trên CH
Tất cả các hoạt động bảo trì đều xuất hiện trong Maintenance (Bảo trì)
Schedule (Lịch trình). CH Analyzer có các hoạt động bảo trì tự động và thủ
công do hệ thống xác định.
Hoạt động do hệ thống xác định
Daily (Hàng ngày)

Lưu ý

IMT Daily Cleaning (Vệ sinh hàng
ngày IMT)

Máy phân tích tự động tiến hành vệ
sinh hệ thống IMT hàng ngày.

CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng Máy phân tích tự động tiến hành vệ
ngày CH)
sinh cuvet, ống hút, thiết bị trộn và
đường dẫn, kiểm tra tự động và làm
mới bể vòng phản ứng hàng ngày.
Inspecting Washer Probes (Kiểm tra Người vận hành kiểm tra thủ công
ống hút bộ rửa)
ống hút của bộ rửa.
Hoạt động do hệ thống xác định
Weekly (Hàng tuần)

Lưu ý

CH Weekly Maintenance (Bảo trì
hàng tuần CH)

Máy phân tích tự động tiến hành vệ
sinh cuvet, ống hút và thiết bị trộn,
kiểm tra tự động, xả bỏ và đổ đầy bể
vòng phản ứng hàng tuần.

Checking the Lamp Coolant

Người vận hành kiểm tra thủ công
mức chất làm mát đèn.

Hoạt động do hệ thống xác định
Monthly (Hàng tháng)

Lưu ý

Cleaning the CH Fan Filter (Đang làm Người vận hành vệ sinh thủ công bộ
sạch bộ lọc quạ CH)
lọc quạt.
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Hoạt động do hệ thống xác định
Monthly (Hàng tháng)

Lưu ý

Inspecting and Cleaning the Probe Người vận hành kiểm tra và vệ sinh
Wash Stations (Kiểm tra và làm sạch thủ công trạm đầu rửa.
trạm rửa đầu dò)
Inspecting and Cleaning the CH
Người vận hành kiểm tra và vệ sinh
Probes and Mixer Impellers (Kiểm tra thủ công mặt ngoài của ống hút CH
và làm sạch đầu dò CH và cánh quạt và bộ cánh khuấy của thiết bị trộn.
bộ trộn)
Hoạt động do hệ thống xác định
As Needed (Khi cần thiết)

Lưu ý

Cleaning the CH Cuvettes

Máy phân tích tự động vệ sinh cuvet
pha loãng và phản ứng, cũng như
đường hút 1 của ống hút máy rửa.

Cleaning the Reagent Loader (Làm
sạch Bộ nạp thuốc thử)

Người vận hành làm sạch thủ công
bộ nạp thuốc thử.

Cleaning the System Fluid Drawer
(Vệ sinh ngăn chứa chất lỏng hệ
thống)

Người vận hành vệ sinh thủ công
ngăn đựng dung dịch hệ thống.

Cleaning Washer Probes (Làm sạch
ống hút bộ rửa)

Người vận hành làm sạch thủ công
ống hút của bộ rửa.

Draining and Filling the Reaction
Ring Bath

Máy phân tích tự động xả và đổ đầy
bể vòng phản ứng để xả sạch mẩu
vụn. Trong quá trình này, phần mềm
sẽ giám sát thời gian xả bỏ và đổ đầy
để đánh giá tình trạng của máy phân
tích.

Refreshing the Water Bath Additive
(Làm mới chất pha chậu nước)

Máy phân tích tự động thêm chất
phụ gia bể nước (WBA) vào bể vòng
phản ứng.

Replacing the Dilution Ring Cuvette Người vận hành thay thế thủ công
Segments (Đang thay thế các phân cuvet của vòng pha loãng cứ 4 tháng
đoạn cuvet của vòng pha loãng)
một lần.
Replacing the CH Reaction Ring
Người vận hành thay thế thủ công
Cuvette Segments (Đang thay thế
cuvet của vòng phản ứng cứ 4 tháng
các phân đoạn cuvet của vòng phản một lần.
ứng CH)
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Hoạt động do hệ thống xác định
As Needed (Khi cần thiết)

Lưu ý

Reagent Mixer 2 (Bộ trộn thuốc thử Người vận hành thay thế thủ công
2)
bộ cánh khuấy thuốc thử.
Replacing Sample Mixer Impeller
Người vận hành thay thế thủ công
(Thay thế cánh quạt của bộ trộn mẫu bộ cánh khuấy mẫu.
vật)
Dilution Mixer 1 (Bộ trộn pha loãng Người vận hành thay thế thủ công
1)
bộ cánh khuấy pha loãng.
Replacing the Dilution Probe (Thay
thế ống hút pha loãng)

Người vận hành thay thế thủ công
ống hút pha loãng.

Replacing the Dilution Wash Dryer
Nozzle

Người vận hành thay thế thủ công
vòi xả bộ phận sấy của bộ rửa pha
loãng.

Dilution Wash Probe 1 (Đầu dò nước Người vận hành thay thế thủ công
rửa pha loãng 1)
đầu rửa pha loãng 1.
Dilution Wash Probe 2 (Đầu dò nước Người vận hành thay thế thủ công
rửa pha loãng 2)
đầu rửa pha loãng 2.
Dilution Wash Probe 3 (Đầu dò nước Người vận hành thay thế thủ công
rửa pha loãng 3)
đầu rửa pha loãng 3.
Replacing the Dilution Wash Dryer Người vận hành thay thế thủ công
Probe (Thay ống hút máy sấy rửa pha máy sấy đầu rửa pha loãng.
loãng)
Replacing the Reaction Wash Dryer
Nozzle

Người vận hành thay thế thủ công
vòi xả bộ phận sấy của bộ rửa phản
ứng.

Reaction Wash Probe 1 (Đầu dò nước Người vận hành thay thế thủ công
rửa phản ứng 1)
đầu rửa phản ứng 1.
Reaction Wash Probe 2 (Đầu dò nước Người vận hành thay thế thủ công
rửa phản ứng 2)
đầu rửa phản ứng 2.
Reaction Wash Probe 3 (Đầu dò nước Người vận hành thay thế thủ công
rửa phản ứng 3)
đầu rửa phản ứng 3.
Reaction Wash Probe 4 (Đầu dò nước Người vận hành thay thế thủ công
rửa phản ứng 4)
đầu rửa phản ứng 4.
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Hoạt động do hệ thống xác định
As Needed (Khi cần thiết)

Lưu ý

Reaction Wash Probe 5 (Đầu dò nước Người vận hành thay thế thủ công
rửa phản ứng 5)
đầu rửa phản ứng 5.
Reaction Wash Probe 6 (Đầu dò nước Người vận hành thay thế thủ công
rửa phản ứng 6)
đầu rửa phản ứng 6.
Replacing the Reaction Wash Dryer
Probe (Thay ống hút máy sấy rửa
phản ứng)

Người vận hành thay thế thủ công
máy sấy đầu rửa phản ứng.

Replacing the Reagent Probe 1 (Thay Người vận hành thay thế thủ công
thế ống hút thuốc thử 1)
ống hút thuốc thử 1.
Replacing the Reagent Probe 2 (Thay Người vận hành thay thế thủ công
thế ống hút thuốc thử 2)
ống hút thuốc thử 2.
Replacing the Sample Probe (Thay
thế ống hút mẫu)

Người vận hành thay thế thủ công
ống hút mẫu.

Replacing the IMT Peristaltic Pump
Tubing (Thay thế Đường ống bơm
nhu động IMT)

Người vận hành thay thế thủ công
ống dẫn của bơm nhu động trên IMT
hàng năm.

Replacing the Source Lamp

Người vận hành thay thế thủ công
đèn nguồn dựa trên cường độ sử
dụng đèn.

Hoạt động hàng năm do hệ thống Lưu ý
xác định
CH Maintenance (Bảo trì CH)

Nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa
phương tiến hành bảo trì phòng
ngừa mỗi năm một lần hoặc
1.200.000 chu kỳ một lần.

Giới thiệu về Hoạt động IMT Daily Cleaning (Vệ sinh hàng ngày IMT)
IMT Daily Cleaning (Vệ sinh hàng ngày IMT) là quy trình vệ sinh IMT tự động
hàng ngày trong 4 phút. Hệ thống không cho phép thực hiện IMT Daily
Cleaning (Vệ sinh hàng ngày IMT) quá một lần trong mỗi 6 giờ.
Đếm ngược thời gian của hoạt động bảo trì hàng ngày. Đếm thời gian của
tất cả các hoạt động khác.
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này.
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Tiến hành CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH)
1. Bảo đảm máy phân tích ở trạng thái Ready (Sẵn sàng), Processing (Đang
xử lý) hoặc Standby (Chờ) (Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status
(Tình trạng)).
2. Bảo đảm rằng gói thuốc thử RPC4 và chất phụ gia bể nước (WBA) có trên
hệ thống.
3. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình).
4. Trong Module (Mô-đun), chọn CH từ menu thả xuống.
5. Chọn CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH) > Perform...
(Thực hiện...) > Yes (Có).
LƯU Ý: Máy phân tích sẽ kiểm tra các mẫu Inprocess (Đang thực hiện)
trước khi tiến hành hoạt động bảo trì hàng ngày này. Máy phân tích sẽ
đợi các mẫu đó được xử lý, rồi mới bắt đầu hoạt động này.
6. Đợi 12 – 40 phút để quá trình bảo trì hoàn tất.
Giới thiệu về Hoạt động CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH)
CH Analyzer có hoạt động bảo trì tự động hàng ngày, bao gồm: vệ sinh cuvet,
ống hút, thiết bị trộn và vệ sinh bộ rửa, kiểm tra tự động và làm mới bể vòng
phản ứng. Máy phân tích sẽ thực hiện một chuỗi thao tác rửa và vệ sinh để
làm sạch máy tại những thời điểm được cấu hình hoặc theo yêu cầu. Thao
tác vệ sinh này đòi hỏi có gói thuốc thử RPC4 và chất phụ gia bể nước (WBA).
Máy phân tích sẽ kiểm tra các mẫu Inprocess (Đang thực hiện) trước khi tiến
hành hoạt động bảo trì hàng ngày này. Máy phân tích sẽ đợi các mẫu đó
được xử lý, rồi mới bắt đầu hoạt động này. CH Analyzer sẽ tạm dừng xử lý
mẫu cho đến khi hoạt động hoàn tất trong khoảng 12 – 40 phút.
CH Autocheck (Tự động kiểm tra CH) hoàn tất trong 11 phút và phải hoàn
tất trước khi có bất kỳ hoạt động bảo trì nào khác được xử lý.
Nếu cần, Cleaning the CH Cuvettes có thời gian vệ sinh hàng ngày là 30 phút.
Nếu có < 4500 xét nghiệm được xử lý và < 4 ngày kể từ lần vệ sinh cuvet
trước, thì CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH) sẽ bỏ qua Cleaning
the CH Cuvettes, điều này giúp cho thời gian vệ sinh hàng ngày chỉ còn 12
phút. Hoạt động này giúp giảm mức sử dụng dung dịch hệ thống và kéo dài
tuổi thọ của thành phần. Xem phần Giới thiệu về hoạt động Cleaning the CH
Cuvettes.
Hoạt động Refreshing the Water Bath Additive (Làm mới chất pha chậu nước)
hoàn tất trong 2 phút và được thực hiện song song với hoạt động Cleaning
the CH Cuvettes. Nếu người vận hành đã hoàn tất Refreshing the Water Bath
Additive (Làm mới chất pha chậu nước) trong 24 giờ vừa qua, thì tác vụ này
sẽ được bỏ qua ở lần CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH) kế tiếp
theo lịch.
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CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH) không phải là bắt buộc vào
cùng ngày máy phân tích thực hiện CH Weekly Maintenance (Bảo trì hàng
tuần CH) theo lịch. Nếu có bất kỳ phần nào của hoạt động bảo trì này trục
trặc, thì máy phân tích sẽ tự động thực hiện lại hoạt động này.
Đếm ngược thời gian của hoạt động bảo trì hàng ngày. Đếm thời gian của
tất cả các hoạt động khác.
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này.
Để thực hiện hoạt động này, hãy xem phần Thực hiện CH Daily Maintenance
(Bảo trì hàng ngày CH) (Trang 576 Tiến hành CH Daily Maintenance (Bảo trì
hàng ngày CH)).
Tiến hành CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH)
1. Bảo đảm máy phân tích ở trạng thái Ready (Sẵn sàng), Processing (Đang
xử lý) hoặc Standby (Chờ) (Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status
(Tình trạng)).
2. Bảo đảm rằng gói thuốc thử RPC4 và chất phụ gia bể nước (WBA) có trên
hệ thống.
3. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình).
4. Trong Module (Mô-đun), chọn CH từ menu thả xuống.
5. Chọn CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH) > Perform...
(Thực hiện...) > Yes (Có).
LƯU Ý: Máy phân tích sẽ kiểm tra các mẫu Inprocess (Đang thực hiện)
trước khi tiến hành hoạt động bảo trì hàng ngày này. Máy phân tích sẽ
đợi các mẫu đó được xử lý, rồi mới bắt đầu hoạt động này.
6. Đợi 12 – 40 phút để quá trình bảo trì hoàn tất.
Giới thiệu về Hoạt động Inspecting Washer Probes (Kiểm tra ống hút bộ rửa)
Hoạt động CH Inspecting Washer Probes (Kiểm tra ống hút bộ rửa) cảnh báo
cho người vận hành hoặc bộ phận hỗ trợ kiểm tra ống hút rửa hàng ngày.
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này.
Đếm ngược thời gian của hoạt động bảo trì hàng ngày. Đếm thời gian của
tất cả các hoạt động khác.
Để kiểm tra ống hút bộ rửa, hãy xem (Trang 578 Kiểm tra ống hút rửa CH).
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Kiểm tra ống hút rửa CH
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
1. Chuyển sang trạng thái chẩn đoán (Trang 145 Trạng thái Enter
Diagnostics (Nhập chẩn đoán) trong CH Operator Diagnostics (Chẩn
đoán của Người vận hành) ).
2. Chọn Subsystems (Hệ thống phụ) > Inspect and Clean (Kiểm tra và
Làm sạch).
3. Chọn Inspecting Washer Probes (Kiểm tra ống hút bộ rửa).
4. Chọn Perform (Thực hiện) > Yes (Có)
5. Đợi máy phân tích chuẩn bị cho việc bảo trì.
LƯU Ý: Các nắp sẽ tự động được mở khóa. Nếu các nắp bị khóa, chọn
Unlock Covers (Mở khóa Nắp).
6. Mở nắp sau của CH (Trang 105 Khóa hoặc mở khóa nắp máy phân tích).
7. Kiểm tra mặt ngoài của từng ống hút rửa xem có cặn tích tụ không.

1
2
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8. Nếu có cặn tích tụ trên ống hút rửa, hãy vệ sinh ống hút.
9. Đóng nắp sau.
10. Chọn Continue (Tiếp tục) > Close (Đóng).
11. Chọn Exit Diagnostics (Thoát chẩn đoán) > Yes (Có).
12. Đánh dấu Inspecting Washer Probes (Kiểm tra ống hút bộ rửa) là đã
hoàn thành (Trang 554 Đánh dấu tác vụ Maintenance (Bảo trì) thủ công
đã hoàn thành):
LƯU Ý: Máy phân tích sẽ ghi lại hoạt động này là đã hoàn thành trong
Maintenance (Bảo trì) > Log (Nhật ký).
Giới thiệu về Hoạt động CH Weekly Maintenance (Bảo trì hàng tuần CH)
CH Analyzer có hoạt động bảo trì tự động hàng tuần, bao gồm: vệ sinh cuvet,
ống hút và thiết bị trộn, kiểm tra tự động, xả bỏ và đổ đầy lại bể vòng phản
ứng. Máy phân tích sẽ thực hiện một chuỗi thao tác rửa và vệ sinh để làm
sạch máy tại những thời điểm được cấu hình hoặc theo yêu cầu. Thao tác vệ
sinh này đòi hỏi có gói thuốc thử RPC4 và chất phụ gia bể nước (WBA).
Máy phân tích sẽ tìm các mẫu Inprocess (Đang thực hiện) trước khi tiến hành
hoạt động bảo trì hàng tuần này. Máy phân tích sẽ đợi các mẫu đó được xử
lý, rồi mới bắt đầu hoạt động này. CH Analyzer sẽ tạm dừng xử lý mẫu cho
đến khi hoạt động hoàn tất trong 65 phút (Trang 579 Tiến hành CH Weekly
Maintenance (Bảo trì hàng tuần CH)).
CH Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày CH) không phải là bắt buộc vào
cùng ngày máy phân tích thực hiện CH Weekly Maintenance (Bảo trì hàng
tuần CH) theo lịch.
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này.
Tiến hành CH Weekly Maintenance (Bảo trì hàng tuần CH)
1. Bảo đảm máy phân tích ở trạng thái Ready (Sẵn sàng), Processing (Đang
xử lý) hoặc Standby (Chờ) (Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status
(Tình trạng)).
2. Bảo đảm rằng gói thuốc thử RPC4 và chất phụ gia bể nước (WBA) có trên
hệ thống.
3. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình).
4. Trong Module (Mô-đun), chọn CH từ menu thả xuống.
5. Chọn CH Weekly Maintenance (Bảo trì hàng tuần CH) > Perform...
(Thực hiện...) > Yes (Có).
LƯU Ý: Máy phân tích sẽ tìm các mẫu Inprocess (Đang thực hiện) trước
khi tiến hành hoạt động bảo trì hàng tuần này. Máy phân tích sẽ đợi các
mẫu đó được xử lý, rồi mới bắt đầu hoạt động này.
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6. Đợi 65 – 75 phút để quá trình bảo trì hoàn tất.
Giới thiệu về hoạt động Checking the Lamp Coolant (Kiểm tra chất làm mát đèn)
Máy phân tích sẽ cảnh báo để người vận hành kiểm tra mức chất làm mát
đèn của máy phân tích hàng tuần. Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch
trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này.
Để kiểm tra mức chất làm mát đèn, hãy xem (Trang 580 Checking the Lamp
Coolant).
Checking the Lamp Coolant
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không tiến hành bảo trì bên trong máy phân tích trừ khi máy phân
tích đã dừng hẳn hoặc đang ở trạng thái chẩn đoán. Các cụm chi
tiết con của máy phân tích có thể chuyển động và gây thương tích
cho cơ thể.
1. Chuyển sang trạng thái chẩn đoán (Trang 145 Trạng thái Enter
Diagnostics (Nhập chẩn đoán) trong CH Operator Diagnostics (Chẩn
đoán của Người vận hành) ).
2. Chọn Subsystems (Hệ thống phụ) > Lamp (Đèn).
3. Chọn Checking the Lamp Coolant > Perform (Thực hiện) > Yes (Có).
4. Đợi máy phân tích chuẩn bị cho việc bảo trì.
LƯU Ý: Các nắp sẽ tự động được mở khóa. Nếu các nắp bị khóa, chọn
Unlock Covers (Mở khóa Nắp).
5. Mở nắp trước của CH.
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6. Định vị phần chất làm mát đèn (LC) ngay bên dưới phần dung dịch IMT.

7. Nếu không nhìn thấy mức dung dịch LC, bổ sung chất làm mát đèn
(Trang 251 Đổ đầy chất làm mát đèn CH).
8. Đóng nắp.
9. Chọn Continue (Tiếp tục) > Close (Đóng).
10. Chọn Exit Diagnostics (Thoát chẩn đoán) > Yes (Có).
11. Đánh dấu Checking the Lamp Coolant là đã hoàn thành
(Trang 554 Đánh dấu tác vụ Maintenance (Bảo trì) thủ công đã hoàn
thành).
LƯU Ý: Máy phân tích sẽ ghi lại hoạt động Checking the Lamp Coolant
là đã hoàn thành trong Maintenance (Bảo trì) > Log (Nhật ký).
Cleaning the CH Fan Filter (Đang làm sạch bộ lọc quạ CH)
CH Analyzer có 1 bộ lọc ở bên trong cửa trước bên trái, 2 bộ lọc ở tấm ốp
giữa và phía sau bên phải.
LƯU Ý: Người vận hành có thể chỉnh sửa tần suất cho các hoạt động hàng
tuần, hàng tháng và hoạt động khi cần. Không thể sửa đổi tần suất của hoạt
động hàng ngày.
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LƯU Ý: Bộ linh kiện cho khách hàng có các bộ lọc quạt dự phòng. Sử dụng
một bộ lọc dự phòng khi đợi bộ lọc được vệ sinh khô. Sau khi bộ lọc khô, cất
bộ lọc đã vệ sinh vào bộ linh kiện cho khách hàng để sử dụng sau.
1. Để tháo và vệ sinh các bộ lọc quạt ở tấm ốp sau:

a.

Định vị 2 bộ lọc quạt ở các tấm ốp sau.

b. Nắm vào phần đầu hoặc cạnh bên của từng bộ lọc quạt và kéo ra
khỏi khe cắm.
c.

Kiểm tra và thải bỏ bộ lọc bị hư hại.

d. Rửa bộ lọc bằng nước máy.
e. Gõ nhẹ vào bộ lọc để loại bỏ nước thừa và hong cho khô.
f.

Lặp lại các bước b–e cho bộ lọc còn lại.

LƯU Ý: Bộ linh kiện cho khách hàng có các bộ lọc quạt dự phòng. Sử
dụng một bộ lọc dự phòng khi đợi bộ lọc được vệ sinh khô. Sau khi bộ
lọc khô, cất bộ lọc đã vệ sinh vào bộ linh kiện cho khách hàng để sử dụng
sau.
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2. Để tháo và vệ sinh bộ lọc quạt ở cửa trước bên trái:

a.

Định vị bộ lọc quạt ở cửa trước bên trái của máy phân tích.

b. Nắm vào phần đầu của bộ lọc quạt, kéo lên và rút ra khỏi khe cắm.
c.

Kiểm tra và thải bỏ bộ lọc bị hư hại.

d. Rửa bộ lọc bằng nước máy.
e. Gõ nhẹ vào bộ lọc để loại bỏ nước thừa và hong cho khô.
3. Lắp lại một bộ lọc quạt dự phòng sao cho mặt lưới nhựa không quay về
phía tấm ốp hay cửa.
4. Đánh dấu Cleaning the CH Fan Filter (Đang làm sạch bộ lọc quạ CH) là
đã hoàn thành (Trang 554 Đánh dấu tác vụ Maintenance (Bảo trì) thủ
công đã hoàn thành).
LƯU Ý: Máy phân tích sẽ ghi lại hoạt động này là đã hoàn thành trong
Maintenance (Bảo trì) > Log (Nhật ký).
5. Nếu phải thải bỏ bộ lọc ban đầu, đặt mua bộ lọc thay thế.
LƯU Ý: Để tìm số danh mục linh kiện thay thế, hãy xem (Trang 968 Vật
tư CH).
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Inspecting and Cleaning the Probe Wash Stations (Kiểm tra và làm sạch trạm rửa
đầu dò)
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
LƯU Ý: Người vận hành có thể chỉnh sửa tần suất cho các hoạt động hàng
tuần, hàng tháng và hoạt động khi cần. Không thể sửa đổi tần suất của hoạt
động hàng ngày.
1. Nhập chẩn đoán (Trang 145 Trạng thái Enter Diagnostics (Nhập chẩn
đoán) trong CH Operator Diagnostics (Chẩn đoán của Người vận
hành) ).
2. Chọn Subsystems (Hệ thống phụ) > Inspect and Clean (Kiểm tra và
Làm sạch).
3. Chọn Inspecting and Cleaning the Probe Wash Stations (Kiểm tra và
làm sạch trạm rửa đầu dò).
4. Chọn Perform (Thực hiện) > Yes (Có).
5. Đợi máy phân tích chuẩn bị cho việc bảo trì.
LƯU Ý: Các nắp sẽ tự động được mở khóa. Nếu các nắp bị khóa, chọn
Unlock Covers (Mở khóa Nắp).
6. Mở các nắp trước và sau của CH.
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LƯU Ý: Có thể tiếp cận cửa rửa của ống hút pha loãng và ống hút R2 từ
mặt trước của máy phân tích. Có thể tiếp cận cửa rửa của ống hút mẫu
và ống hút R1 từ mặt sau của máy phân tích. Máy phân tích sẽ nâng ống
hút được chọn lên và hạ các ống hút khác xuống đường dẫn.
7. Che cuvet bằng một miếng khăn giấy để tránh mảnh vụn rơi vào cuvet.
8. Định vị ống hút phù hợp và kiểm tra cổng rửa.

1
2

Cửa rửa
Ống hút đã nâng

9. Lau sạch mọi mẩu vụn trên cửa rửa bằng bông tẩm cồn hoặc vải mịn
không xơ có thấm cồn, nếu phù hợp.
10. Lặp lại các bước 6–9 cho mỗi cửa rửa còn lại.
11. Lấy khăn giấy ra khỏi cuvet và vứt bỏ.
12. Đóng nắp.
13. Chọn Continue (Tiếp tục).
14. Chọn Exit Diagnostics (Thoát chẩn đoán) > Yes (Có).
15. Đánh dấu Inspecting and Cleaning the Probe Wash Stations (Kiểm tra và
làm sạch trạm rửa đầu dò) là đã hoàn thành (Trang 554 Đánh dấu tác
vụ Maintenance (Bảo trì) thủ công đã hoàn thành).
LƯU Ý: Máy phân tích sẽ ghi lại hoạt động này là đã hoàn thành trong
Maintenance (Bảo trì) > Log (Nhật ký).
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Inspecting and Cleaning the CH Probes and Mixer Impellers (Kiểm tra và làm sạch
đầu dò CH và cánh quạt bộ trộn)
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
LƯU Ý: Người vận hành có thể chỉnh sửa tần suất cho các hoạt động hàng
tuần, hàng tháng và hoạt động khi cần. Không thể sửa đổi tần suất của hoạt
động hàng ngày.
1. Nhập chẩn đoán (Trang 145 Trạng thái Enter Diagnostics (Nhập chẩn
đoán) trong CH Operator Diagnostics (Chẩn đoán của Người vận
hành) ).
2. Chọn Subsystems (Hệ thống phụ) > Inspect and Clean (Kiểm tra và
Làm sạch).
3. Chọn Inspecting and Cleaning the CH Probes and Mixer Impellers
(Kiểm tra và làm sạch đầu dò CH và cánh quạt bộ trộn).
4. Chọn Perform (Thực hiện) > Yes (Có).
5. Đợi máy phân tích chuẩn bị cho việc bảo trì.
LƯU Ý: Các nắp sẽ tự động được mở khóa. Nếu các nắp bị khóa, chọn
Unlock Covers (Mở khóa Nắp).
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6. Mở các nắp trước và sau của CH.

1
2
3
4

Ống hút pha loãng
Ống hút mẫu
Ống hút thuốc thử 2
Ống hút thuốc thử 1

LƯU Ý: Có thể tiếp cận ống hút pha loãng và R2 từ mặt trước của máy
phân tích. Có thể tiếp cận ống hút mẫu và R1 từ mặt sau của máy phân
tích. Máy phân tích sẽ nâng ống hút được chọn lên và hạ các ống hút
khác xuống đường dẫn.
7. Định vị ống hút phù hợp.
8. Kiểm tra mặt ngoài ống hút.
CẢNH BÁO
Không chạm vào đầu ống hút khi làm việc với ống hút. Đầu ống
hút rất sắc và có thể gây tổn hại cho cơ thể.
9. Lau sạch mọi mẩu vụn trên ống hút bằng vải mịn không xơ có thấm cồn,
nếu phù hợp.
10. Lặp lại các bước 8–10 cho mỗi ống hút còn lại.
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11. Định vị thiết bị trộn phù hợp.

1
2

Thiết bị trộn thuốc thử
Thiết bị trộn mẫu

12. Kiểm tra mặt ngoài bộ cánh khuấy.
13. Lau sạch mọi mẩu vụn trên bộ cánh khuấy bằng bông tẩm cồn hoặc vải
mịn không xơ có thấm cồn, nếu phù hợp.
14. Lặp lại các bước 12–14 cho mỗi bộ cánh khuấy còn lại.
15. Lấy khăn giấy ra khỏi cuvet và vứt bỏ.
16. Đóng nắp.
17. Chọn Continue (Tiếp tục).
18. Chọn Exit Diagnostics (Thoát chẩn đoán) > Yes (Có).
19. Sau khi kiểm tra ống hút và bộ cánh khuấy trên CH, hãy đánh dấu
Inspecting and Cleaning the CH Probes and Mixer Impellers (Kiểm tra và
làm sạch đầu dò CH và cánh quạt bộ trộn) là đã hoàn thành
(Trang 554 Đánh dấu tác vụ Maintenance (Bảo trì) thủ công đã hoàn
thành).
LƯU Ý: Máy phân tích sẽ ghi lại hoạt động này là đã hoàn thành trong
Maintenance (Bảo trì) > Log (Nhật ký).
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Giới thiệu về hoạt động IM Maintenance (Bảo trì)
Tất cả các hoạt động bảo trì đều xuất hiện trong Maintenance (Bảo trì)
Schedule (Lịch trình). IM Analyzer có các hoạt động bảo trì tự động và thủ
công do hệ thống xác định. Trong Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch
trình), người vận hành có thể truy cập phần trợ giúp trực tuyến cho một hoạt
động bảo trì thủ công được chọn.
Hoạt động Daily (Hàng ngày) do
hệ thống xác định

Lưu ý

IM Daily Maintenance (Bảo trì hàng Hệ thống tự động vệ sinh ống hút
ngày IM)
thuốc thử và đường ống nước của
khối rửa hàng ngày.
IM Autocheck (Tự động kiểm tra IM) Hệ thống tự động tiến hành việc
kiểm tra tự động.
Hoạt động Weekly (Hàng tuần) do Lưu ý
hệ thống xác định
IM Weekly Maintenance (Bảo trì IM
hàng tuần)

Hệ thống tự động vệ sinh ống hút
thuốc thử và đường ống nước của
khối rửa hàng tuần.

Cleaning the Exterior of the Reagent Người vận hành vệ sinh thủ công
Probes (Làm sạch Bên ngoài của ống mặt ngoài của ống hút thuốc thử.
hút thuốc thử)
Inspecting and Emptying the IM
Water Trap (Kiểm tra và làm rỗng
bình gom nước IM)

Người vận hành kiểm tra thủ công
bình bẫy nước IM và đổ bỏ nước
ngưng.

Inspecting and Emptying the IM
Người vận hành kiểm tra thủ công
Dryer (Kiểm tra và làm rỗng máy sấy bộ phận sấy IM và đổ bỏ nước
IM)
ngưng.
Hoạt động Monthly (Hàng tháng) Lưu ý
do hệ thống xác định
Cleaning the Exterior of the Aspirate Người vận hành vệ sinh thủ công
Probes (Vệ sinh bề mặt ngoài của
mặt ngoài của các ống hút hàng
đầu dò hút)
tháng để loại bỏ cặn.
Cleaning the IM Fan Filter (Đang làm Người vận hành kiểm tra và vệ sinh
sạch bộ lọc quạt IM)
thủ công bộ lọc quạt IM.
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Hoạt động As Needed (Khi cần
thiết) do hệ thống xác định

Lưu ý

Cleaning the Cuvette Waste Area (Vệ Người vận hành tháo thủ công các
sinh khu vực chất thải của cuvet)
lớp lót và vệ sinh thùng chất thải.
Cleaning the Reagent Drawer (Vệ
sinh ngăn chứa thuốc thử)

Người vận hành vệ sinh thủ công
ngăn đựng thuốc thử để loại bỏ cặn.

Cleaning the Reagent Probe Rinse
Stations (Vệ sinh trạm súc rửa đầu
dò thuốc thử)

Người vận hành vệ sinh thủ công
trạm rửa ống hút thuốc thử để loại
bỏ cặn.

Cleaning the Sample Tip Waste Area Người vận hành tháo thủ công các
(Vệ sinh khu vực chất thải đầu típ
lớp lót và vệ sinh thùng chất thải.
mẫu)
Cleaning the System Fluid Drawer
(Vệ sinh ngăn chứa chất lỏng hệ
thống)

Người vận hành vệ sinh thủ công
ngăn đựng dung dịch hệ thống để
loại bỏ cặn.

Cleaning the Waste Probe and the
Cuvette Ejector Rod (Làm sạch ống
hút rác thải và Cần đẩy cuvet)

Người vận hành tháo ống hút chất
thải ra khỏi quang kế và tiến hành vệ
sinh thủ công.

Cleaning the IM Primary Waste
Hệ thống làm sạch và súc rửa bồn
Reservoir (Làm sạch Bình chứa chất chứa nước chính trên IM.
thải chính IM)
Replacing the Reagent Probe 1 (Thay Người vận hành thay thế thủ công
thế ống hút thuốc thử 1)
ống hút thuốc thử 1.
Replacing the Reagent Probe 2 (Thay Người vận hành thay thế thủ công
thế ống hút thuốc thử 2)
ống hút thuốc thử 2.
Replacing the Reagent Probe 3 (Thay Người vận hành thay thế thủ công
thế ống hút thuốc thử 3)
ống hút thuốc thử 3.
Replacing the Aspirate Probe 1 (Thay Người vận hành thay thế thủ công
thế đầu hút 1)
ống hút 1.
Replacing the Aspirate Probe 2 (Thay Người vận hành thay thế thủ công
thế đầu hút 2)
ống hút 2.
Replacing the Aspirate Probe 3 (Thay Người vận hành thay thế thủ công
thế đầu hút 3)
ống hút 3.
Replacing the Aspirate Probe 4 (Thay Người vận hành thay thế thủ công
thế đầu hút 4)
ống hút 4.
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Hoạt động hàng năm do hệ thống Lưu ý
xác định
Preventive Maintenance (Bảo trì
phòng ngừa)

Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
tại địa phương thực hiện bảo trì
phòng ngừa một lần mỗi năm hoặc
sau mỗi 200.000 chu kỳ.

Giới thiệu về IM Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày IM)
IM Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày IM) có các hoạt động bảo trì tự
động. Máy phân tích sẽ thực hiện một chuỗi thao tác rửa và vệ sinh để làm
sạch máy tại những thời điểm được cấu hình hoặc theo yêu cầu. Người vận
hành cấu hình lịch trình.
Máy phân tích sẽ kiểm tra các mẫu Inprocess (Đang thực hiện) trước khi tiến
hành hoạt động bảo trì hàng ngày này. Máy phân tích sẽ đợi các mẫu đó
được xử lý, rồi mới bắt đầu hoạt động này. IM Analyzer sẽ tạm dừng xử lý
mẫu cho đến khi hoạt động hoàn tất trong 20 phút.
IM Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày IM) không phải là bắt buộc vào
cùng ngày máy phân tích thực hiện IM Weekly Maintenance (Bảo trì IM hàng
tuần) theo lịch. Nếu có bất kỳ phần nào của hoạt động bảo trì này trục trặc,
thì máy phân tích sẽ tự động thực hiện lại hoạt động này.
Đếm ngược thời gian của hoạt động bảo trì hàng ngày. Đếm thời gian của
tất cả các hoạt động khác.
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này
(Trang 591 Tiến hành IM Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày IM)).
Tiến hành IM Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày IM)
THẬN TRỌNG
Không trì hoãn quy trình vệ sinh hàng ngày. Việc trì hoãn quy trình
vệ sinh có thể ảnh hưởng đến kết quả của bệnh nhân vì tiềm ẩn
nguy cơ nhiễm khuẩn, tích tụ hạt thuận từ và kết tinh.
LƯU Ý: IM Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày IM) không phải là bắt buộc
khi máy phân tích tiến hành IM Weekly Maintenance (Bảo trì IM hàng tuần).
1. Bảo đảm rằng máy phân tích ở trạng thái Ready (Sẵn sàng) hoặc Standby
(Chờ) (Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status (Tình trạng)).
2. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình)
> IM Daily Maintenance (Bảo trì hàng ngày IM).
3. Chọn Perform... (Thực hiện...).
4. Chọn Yes (Có).
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LƯU Ý: Máy phân tích sẽ kiểm tra các mẫu Inprocess (Đang thực hiện)
trước khi tiến hành hoạt động bảo trì hàng ngày này. Máy phân tích sẽ
đợi các mẫu đó được xử lý, rồi mới bắt đầu hoạt động này.
5. Đợi 20 phút để quá trình bảo trì hoàn tất.
LƯU Ý: Nếu quy trình vệ sinh dừng lại trước khi hoàn tất, thì máy phân
tích sẽ ghi lại một lỗi và không cho phép xử lý mẫu cho đến khi quy trình
vệ sinh hoặc rửa sạch hoàn tất thành công.
Giới thiệu về IM Autocheck (Tự động kiểm tra IM)
IM Autocheck (Tự động kiểm tra IM) tiến hành bảo trì tự chẩn đoán khi người
vận hành chọn hoạt động đó. IM Analyzer sẽ tạm dừng xử lý mẫu cho đến
khi quá trình tự động kiểm tra hoàn tất trong ≤ 10 phút. Hệ thống sẽ tự động
thực hiện kiểm tra tự động hàng ngày vào một thời điểm được chỉ định. 15
phút trước khi hoạt động theo lịch bắt đầu, hệ thống sẽ cảnh báo người vận
hành.
Đếm ngược thời gian của hoạt động bảo trì hàng ngày. Đếm thời gian của
tất cả các hoạt động khác.
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này.
Giới thiệu về Hoạt động IM Weekly Maintenance (Bảo trì IM hàng tuần)
IM Analyzer có hoạt động bảo trì tự động hàng tuần, bao gồm vệ sinh đường
thuốc thử, khối rửa và đường dẫn rửa. Máy phân tích sẽ thực hiện một chuỗi
thao tác rửa và vệ sinh để làm sạch máy tại những thời điểm được cấu hình
hoặc theo yêu cầu.
IM Weekly Maintenance (Bảo trì IM hàng tuần) hoàn tất trong ≤ 30 phút.
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này
(Trang 592 Tiến hành IM Weekly Maintenance (Bảo trì IM hàng tuần)).
Tiến hành IM Weekly Maintenance (Bảo trì IM hàng tuần)
THẬN TRỌNG
Không trì hoãn quy trình vệ sinh hàng tuần. Việc trì hoãn quy trình
vệ sinh có thể ảnh hưởng đến kết quả của bệnh nhân vì tiềm ẩn
nguy cơ nhiễm khuẩn, tích tụ hạt thuận từ và kết tinh.
1. Bảo đảm rằng máy phân tích ở trạng thái Ready (Sẵn sàng) hoặc Standby
(Chờ) (Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status (Tình trạng)).
2. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình)
> IM Weekly Maintenance (Bảo trì IM hàng tuần).
3. Chọn Perform... (Thực hiện...).
4. Chọn Yes (Có).
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5. Đợi 30 phút để quá trình bảo trì hoàn tất.
LƯU Ý: Nếu quy trình vệ sinh dừng lại trước khi hoàn tất, thì hệ thống
sẽ ghi lại một lỗi và không cho phép xử lý mẫu cho đến khi quy trình vệ
sinh hoặc rửa sạch hoàn tất thành công.
Cleaning the Exterior of the Reagent Probes (Làm sạch Bên ngoài của ống hút thuốc
thử)
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không chạm vào đầu ống hút khi làm việc với ống hút. Đầu ống hút
rất sắc và có thể gây tổn hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không sử dụng dung dịch vệ sinh khi chưa đeo/mặc dụng cụ bảo
hộ, bao gồm găng tay, áo choàng xét nghiệm và kính bảo hộ hoặc
mặt nạ bảo hộ. Dung dịch vệ sinh có thể gây kích ứng mắt và da.
THẬN TRỌNG
Không bẻ cong ống hút. Việc bẻ cong ống hút có thể gây ra lỗi hệ
thống.
Vệ sinh mặt ngoài của ống hút thuốc thử IM hàng tuần.
1. Mở khóa và mở nắp sau của IM Analyzer (Trang 105 Khóa hoặc mở khóa
nắp máy phân tích).
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LƯU Ý: Không tháo ống hút thuốc thử.
2. Lau nhẹ nhàng phần nhìn thấy được của ống hút theo hướng đi xuống
bằng gạc hoặc vải không xơ, thấm IM Cleaner (Chất vệ sinh IM).

1
2

Gạc hoặc vải mịn
Ống hút thuốc thử

3. Lau sạch nhẹ nhàng từng ống hút theo hướng đi xuống bằng vải không
xơ, thấm nước thuốc thử đặc biệt.
4. Lặp lại bước ba 3–5 lần bằng gạc hoặc vải mịn sạch, không xơ.
5. Lặp lại với các ống hút còn lại.
6. Đóng nắp.
7. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
8. Chọn

.

9. Chọn

để đưa máy phân tích trở lại trạng thái Ready (Sẵn sàng).

10. Đánh dấu Cleaning the Exterior of the Reagent Probes (Làm sạch Bên
ngoài của ống hút thuốc thử) là đã hoàn thành (Trang 554 Đánh dấu
tác vụ Maintenance (Bảo trì) thủ công đã hoàn thành).
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Inspecting and Emptying the IM Water Trap (Kiểm tra và làm rỗng bình gom nước
IM)
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
THẬN TRỌNG
Không tháo thùng đựng bình gom nước khi hệ thống ở trạng thái
Đang xử lý hoặc Bảo trì. Việc tháo thùng đựng ở các trạng thái này
có thể gây ra lỗi chân không thấp và khiến hệ thống dừng lấy mẫu
và hủy các xét nghiệm đang tiến hành.
THẬN TRỌNG
Không đánh rơi thùng đựng bình gom nước bằng thủy tinh. Nếu rơi,
thùng đựng có thể vỡ.
THẬN TRỌNG
Không để nước ngưng tụ trong bình gom nước của IM. Nếu bình
gom nước chứa đầy nước ngưng, thì máy phân tích có thể gặp vấn
đề về chân không. Đổ cạn bình gom nước của IM để xả hết nước
ngưng.
Kiểm tra mức nước ngưng trong bình bẫy nước của IM hàng tuần. Nếu không
thấy nước ngưng, người vận hành có thể đánh dấu tác vụ này là đã hoàn
thành.
1. Chuyển sang trạng thái chẩn đoán để tắt nguồn bơm chân không
(Trang 145 Enter Diagnostics trong IM Operator Diagnostics (Chẩn đoán
của Người vận hành) ).
2. Mở cửa ngăn đựng dung dịch.
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3. Định vị bình bẫy nước.

1
2

Bình bẫy nước
Cửa ngăn đựng dung dịch

4. Tháo bình bẫy nước ra khỏi giá.

1
2
3
4

Nắp bình bẫy nước
Giá
Phao nổi
Bình bẫy nước

5. Tháo vít của bình bẫy nước.
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LƯU Ý: Chất lỏng trong bình bẫy nước là nước ngưng thải bỏ.
6. Xả bỏ chất lỏng trong bình bẫy nước theo quy trình của phòng xét
nghiệm.
7. Bảo đảm phao nổi di chuyển tự do trong bình bẫy nước.
8. Bảo đảm nắp bình bẫy nước không bị thiếu miếng đệm cao su hoặc
miếng đệm đó không bị hư hại.
9. Nếu thiếu miếng đệm hoặc miếng đệm bị nứt hay hư hại, thay miếng
đệm.
10. Vệ sinh miếng đệm cao su và nắp bằng vải không xơ, thấm nước thuốc
thử.
11. Lắp lại nắp bình bẫy nước.
LƯU Ý: Xoay nắp qua mức cản trở đầu tiên thêm một phần tám vòng để
bảo đảm nắp bình bẫy nước được lắp khít.
12. Đặt bình bẫy nước trở lại giá.
13. Đóng cửa ngăn đựng dung dịch.
14. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Operator Diagnostics
(Chẩn đoán của Người vận hành) > Exit Diagnostics State (Thoát
trạng thái chẩn đoán).
15. Đánh dấu Inspecting and Emptying the IM Water Trap (Kiểm tra và làm
rỗng bình gom nước IM) là đã hoàn thành (Trang 554 Đánh dấu tác vụ
Maintenance (Bảo trì) thủ công đã hoàn thành).
Inspecting and Emptying the IM Dryer (Kiểm tra và làm rỗng máy sấy IM)
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
THẬN TRỌNG
Không tháo bình bộ phận sấy khi hệ thống ở trạng thái Processing
(Đang xử lý) hoặc Maintenance (Bảo trì). Việc tháo bình khi hệ thống
ở các trạng thái này có thể gây ra lỗi chân không thấp và khiến hệ
thống dừng lấy mẫu và hủy các xét nghiệm đang tiến hành.
THẬN TRỌNG
Không đánh rơi bình bộ phận sấy bằng thủy tinh. Nếu rơi, bình có
thể vỡ.
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THẬN TRỌNG
Không để nước ngưng tụ trong bình bộ phận sấy trên IM. Nếu bộ
phận sấy chứa đầy nước ngưng, thì máy phân tích có thể gặp vấn
đề về chân không. Đổ cạn bình bộ phận sấy trên IM để xả hết nước
ngưng.
Kiểm tra nước ngưng trong bộ phận sấy của IM hàng tuần. Nếu không thấy
nước ngưng, người vận hành có thể đánh dấu tác vụ này là đã hoàn thành.
1. Chuyển sang trạng thái chẩn đoán để tắt nguồn quạt gió
(Trang 145 Enter Diagnostics trong IM Operator Diagnostics (Chẩn đoán
của Người vận hành) ).
2. Mở cửa ngăn đựng dung dịch.
3. Định vị bộ phận sấy bên dưới bình bẫy nước.

1
2
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4. Kéo lẫy ở bên hông bộ phận sấy xuống dưới và giữ lại.

1
2
3

Phần đầu bộ phận sấy
Lẫy
Bình bộ phận sấy

5. Trong khi giữ lẫy, xoay bình bộ phận sấy để đưa lẫy ra phía trước.
6. Kéo bình bộ phận sấy xuống dưới và tách khỏi phần đầu.
LƯU Ý: Chất lỏng trong bộ phận sấy là nước ngưng.
7. Tháo đầu gắn và xả bỏ mọi chất lỏng trong bình bộ phận sấy theo quy
trình của phòng xét nghiệm.
8. Nếu thiếu miếng đệm hoặc miếng đệm bị nứt hay hư hại, hãy thay một
miếng đệm mới.
9. Lắp lại đầu gắn.
10. Lắp bình bộ phận sấy vào phần đầu bộ phận sấy.
11. Xoay bình bộ phận sấy cho đến khi có tiếng tách.
12. Đóng cửa ngăn đựng dung dịch.
13. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Operator Diagnostics
(Chẩn đoán của Người vận hành) > Exit Diagnostics State (Thoát
trạng thái chẩn đoán).
14. Đánh dấu Inspecting and Emptying the IM Dryer (Kiểm tra và làm rỗng
máy sấy IM) là đã hoàn thành (Trang 554 Đánh dấu tác vụ Maintenance
(Bảo trì) thủ công đã hoàn thành).
Giới thiệu về hoạt động bảo trì IM hàng tháng
Bảo trì IM hàng tháng là hoạt động bảo trì thủ công.
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Cleaning the Exterior of the Aspirate Probes (Vệ sinh bề mặt ngoài của đầu dò hút)
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không sử dụng dung dịch vệ sinh khi chưa đeo/mặc dụng cụ bảo
hộ, bao gồm găng tay, áo choàng xét nghiệm và kính bảo hộ hoặc
mặt nạ bảo hộ. Dung dịch vệ sinh có thể gây kích ứng mắt và da.
Vệ sinh mặt ngoài của các ống hút hàng tháng.
1. Mở khóa nắp trước của máy phân tích (Trang 105 Khóa hoặc mở khóa
nắp máy phân tích).
2. Mở nắp trước của máy phân tích.
3. Cẩn thận nâng tay ống hút lên vị trí cao nhất.

LƯU Ý: Không tháo ống hút.
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4. Lau nhẹ nhàng phần nhìn thấy được của từng ống hút theo hướng đi
xuống bằng vải không xơ, thấm IM Cleaner (Chất vệ sinh IM).

1
2

Vải mịn không xơ
Ống hút

5. Lau sạch nhẹ nhàng từng ống hút theo hướng đi xuống bằng vải không
xơ, thấm nước thuốc thử đặc biệt.
6. Lặp lại bước năm 3–5 lần bằng gạc mịn sạch, không xơ.
7. Đóng nắp.
8. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
9. Chọn
10. Chọn

.
.

11. Đánh dấu Cleaning the Exterior of the Aspirate Probes (Vệ sinh bề mặt
ngoài của đầu dò hút) là đã hoàn thành (Trang 554 Đánh dấu tác vụ
Maintenance (Bảo trì) thủ công đã hoàn thành).
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Cleaning the IM Fan Filter (Đang làm sạch bộ lọc quạt IM)
1. Định vị bộ lọc quạt ở tấm ốp giữa phía sau.

2. Nắm vào cạnh trái của bộ lọc quạt và kéo ra khỏi khe cắm.
3. Kiểm tra và thải bỏ bộ lọc bị hư hại.
4. Rửa bộ lọc bằng nước máy.
5. Gõ nhẹ vào bộ lọc để loại bỏ nước thừa và hong cho khô.
LƯU Ý: Bộ linh kiện cho khách hàng có các bộ lọc quạt dự phòng. Sử
dụng một bộ lọc dự phòng khi đợi bộ lọc được vệ sinh khô. Sau khi bộ
lọc khô, cất bộ lọc đã vệ sinh vào bộ linh kiện cho khách hàng để sử dụng
sau.
6. Lắp lại một bộ lọc quạt dự phòng sao cho mặt lưới nhựa không quay về
phía tấm ốp.
7. Đánh dấu Cleaning the IM Fan Filter (Đang làm sạch bộ lọc quạt IM) là
đã hoàn thành (Trang 554 Đánh dấu tác vụ Maintenance (Bảo trì) thủ
công đã hoàn thành).
LƯU Ý: Máy phân tích sẽ ghi lại hoạt động này là đã hoàn thành trong
Maintenance (Bảo trì) > Log (Nhật ký).
8. Nếu phải thải bỏ bộ lọc ban đầu, đặt mua bộ lọc thay thế.
LƯU Ý: Để tìm số danh mục linh kiện thay thế, hãy xem (Trang 972 Vật
tư IM).

Giới thiệu về hoạt động DL Maintenance (Bảo trì)
Tất cả các hoạt động bảo trì đều xuất hiện trong Schedule (Lịch trình). Mô
đun Direct Load (DL) có một hoạt động bảo trì tự động do hệ thống xác định.
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DL Autocheck
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Hoạt động Monthly (Hàng tháng) Lưu ý
do hệ thống xác định
Cleaning the DL Fan Filter

Người vận hành vệ sinh thủ công bộ
lọc quạt.

Giới thiệu về Hoạt động DL Autocheck
Hoạt động bảo trì tự động hàng ngày DL Autocheck giúp bảo đảm rằng tất
cả các thành phần của DL đều được kết nối và báo cáo tình trạng của hệ
thống dẫn động DL cho nhân viên bảo trì. 15 phút trước khi hoạt động theo
lịch được bắt đầu, máy phân tích sẽ cảnh báo người vận hành. Sau khi máy
phân tích khởi chạy quá trình kiểm tra tự động cho DL, DL sẽ xử lý tất cả các
giá đã nạp. DL sẽ tạm dừng và không có giá nào nữa được xử lý cho đến khi
quá trình tự động kiểm tra hoàn tất.
DL Autocheck:
• Đo khe hở của mô-tơ DL cho hệ thống dẫn động bộ định vị và khoảng chạy
chết trong bộ di chuyển.
• Hoàn tất phần kiểm tra khả năng kết nối để xác minh rằng tất cả các môtơ, cảm biến và van điện từ đều báo cáo cho mô-đun.
• Kiểm tra tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.
• Hoàn tất trong 2,6 phút.
Đếm ngược thời gian của hoạt động bảo trì hàng ngày. Đếm thời gian của
tất cả các hoạt động khác.
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu trữ hoạt động này.
Giới thiệu về hoạt động Cleaning the DL Fan Filter
Cleaning the DL Fan Filter sẽ cảnh báo người vận hành hoặc bộ phận hỗ trợ
để vệ sinh và kiểm tra bộ lọc quạt hàng tháng nhằm bảo đảm không có bụi
bẩn hay mẩu vụn. Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình) ghi lại và lưu
trữ hoạt động này.
Để vệ sinh bộ lọc quạt, hãy xem (Trang 604 Vệ sinh bộ lọc quạt DL).
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Vệ sinh bộ lọc quạt DL
1. Định vị bộ lọc quạt ở tấm ốp sau của DL.

2. Nắm vào phần đầu của bộ lọc quạt, kéo lên và rút ra khỏi khe cắm.
3. Kiểm tra và thải bỏ bộ lọc bị hư hại.
4. Rửa bộ lọc bằng nước máy.
5. Gõ nhẹ vào bộ lọc để loại bỏ nước thừa và hong cho khô.
LƯU Ý: Bộ linh kiện cho khách hàng có các bộ lọc quạt dự phòng. Sử
dụng một bộ lọc dự phòng khi đợi bộ lọc được vệ sinh khô. Khi bộ lọc
khô, cất bộ lọc đã vệ sinh vào bộ linh kiện cho khách hàng để sử dụng
sau.
6. Lắp lại một bộ lọc quạt dự phòng sao cho mặt lưới nhựa không quay về
phía mô đun.
7. Nếu phải thải bỏ bộ lọc ban đầu, hãy đặt mua bộ lọc thay thế
(Trang 973 Vật tư DL ).
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Vệ sinh hệ thống
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
Hệ thống và các khu vực xung quanh cần được giữ sạch theo các nguyên tắc
được nêu trong US Department of Labor (OSHA) 29 CFR 1910.1030,
Occupational Exposure to Blood Borne Pathogens: Final Rule.
Lau sạch ngay các chỗ tràn.
Vệ sinh định kỳ bề mặt ngoài của cả hệ thống bằng vải không xơ, thấm dung
dịch thuốc tẩy 10% (Trang 605 Chuẩn bị dung dịch thuốc tẩy làm sạch 10%).

Chuẩn bị dung dịch thuốc tẩy làm sạch 10%
CẢNH BÁO
Không sử dụng dung dịch vệ sinh khi chưa đeo/mặc dụng cụ bảo
hộ, bao gồm găng tay, áo choàng xét nghiệm và kính bảo hộ hoặc
mặt nạ bảo hộ. Dung dịch vệ sinh có thể gây kích ứng mắt và da.
Dung dịch thuốc tẩy 10% dùng để vệ sinh cần được pha chế bằng cách pha
loãng thuốc tẩy với nước. Tất cả các dung dịch thuốc tẩy cần được chuẩn bị
mới trước khi sử dụng.
1. Bảo đảm thuốc tẩy đáp ứng được các tiêu chí sau:
– 5–12% natri hypochlorit
– Không có chất phụ gia, chất tẩy rửa, hoạt chất bề mặt hay hương liệu
– Ít tạp chất nhất
2. Hòa 10 mL thuốc tẩy chưa pha loãng với 90 mL nước khử ion hóa để
chuẩn bị 100 mL dung dịch thuốc tẩy 10%.

Giới thiệu về Maintenance (Bảo trì) Report (Báo cáo)
Người vận hành xem 3 tháng hoạt động bảo trì, 1 tháng mỗi lần, trong
Maintenance (Bảo trì) Report (Báo cáo). Chế độ xem mặc định là tháng hiện
tại. Từ báo cáo này, người vận hành:
• Đánh giá để đảm bảo tất cả hoạt động bảo trì bắt buộc trong tháng đều
đã hoàn thành.
• Hoạt động bảo trì được thực hiện hôm nay sẽ hiển thị trên báo cáo vào
ngày tiếp theo.
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• Thêm tối đa 3 nhận xét vào một hoạt động, chẳng hạn như lý do chưa
hoàn thành.
• Tạo một báo cáo nội bộ hoặc bên ngoài. Phòng xét nghiệm sẽ in hoặc xuất
báo cáo bên ngoài để xuất trình cho cơ quan kiểm tra.
• Đánh dấu các hoạt động
(hàng tuần),
(hàng tháng) hoặc
(khi cần) là đã hoàn thành hoặc chưa thực hiện. Nếu hoạt động được hoàn
thành hoặc đánh dấu là đã hoàn thành vào một ngày không phải ngày lên
lịch,
sẽ rơi vào ngày lên lịch. Started Date or Count (Ngày hoặc Số
lượng đã bắt đầu) và End Date (Ngày kết thúc) hiển thị ngày mà công việc
bảo trì được thực hiện.
• Phê duyệt tháng hiển thị với cấp bảo mật thích hợp.
Báo cáo sẽ được nhóm theo mô-đun và tần suất. Các hoạt động phổ biến với
hệ thống sẽ hiển thị trước các hoạt động mô-đun cụ thể. Các hoạt động bảo
trì của từng mô-đun sẽ hiển thị trong loại tần suất tương ứng trước khi hiển
thị các hoạt động bảo trì của mô-đun tiếp theo.
Maintenance (Bảo trì) Report (Báo Lưu ý
cáo)
Module (Mô-đun)

Tên mô-đun cùng với số sê-ri

Frequency (Tần suất)

Ký hiệu tần suất cùng với mô tả

Hoạt động

Ký hiệu và tiêu đề thực hiện hoạt
động

Cột hàng ngày

Tháng được liệt kê theo ngày

Ký hiệu trạng thái hiện tại

Ký hiệu trạng thái hoạt động trong
cột ngày
Nhận xét đính kèm vào hoạt động

Thay đổi chế độ xem hàng tháng Maintenance (Bảo trì) Report (Báo cáo)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Report (Báo cáo).
2. Tìm tháng lịch ở góc trên cùng bên phải.
3. Sử dụng các mũi tên để chọn tháng trước (
thị.

) hoặc sau tháng (

) hiển

LƯU Ý: 3 tháng hoạt động bảo trì gần đây nhất sẽ hiển thị 1 tháng mỗi
lần. Chế độ xem mặc định là tháng hiện tại.
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4. Đợi lịch làm mới.

Giới thiệu về Maintenance Log (Nhật ký bảo trì)
Maintenance Log (Nhật ký bảo trì) hiển thị các hoạt động bảo trì được thực
hiện gần đây nhất, tối đa là 10.000 mục nhập. Khi nhật ký đạt mức tối đa,
máy phân tích sẽ lưu trữ nhật ký bảo trì và xóa các mục nhập cũ nhất.
Nhật ký bảo trì

Lưu ý

Activity (Hoạt
động)

Tên của hoạt động bảo trì và tối đa 3 dòng thông tin
về hoạt động đó.

Module (Mô-đun)

Nếu hoạt động bảo trì được thực hiện riêng cho một
mô đun, thì tên của mô đun đó sẽ được hiển thị. Nếu
hoạt động đó được áp dụng cho toàn bộ hệ thống, thì
"System (Hệ thống)" sẽ được hiển thị.

Part Number (Số
bộ phận)*

Ký hiệu Part Number (Số bộ phận) sẽ được hiển thị khi
người vận hành thêm số bộ phận.

Comment (Nhận
xét) *

Khi hoạt động có nhận xét, ký hiệu Comment (Nhận
xét) sẽ hiển thị ở phía bên trái cột.
Phía bên phải cột sẽ hiển thị một biểu tượng thể hiện
trạng thái hiện tại của hoạt động đó.

Sign-Off (Ký nhận) Khi một hoạt động cần phải được xét duyệt, ký hiệu
*
Sign-Off (Ký nhận) sẽ được hiển thị. Khi người vận
hành được ủy quyền xét duyệt cho hoạt động đó, ký
hiệu Sign-Off (Ký nhận) sẽ chuyển thành dấu kiểm.
Status (Tình
trạng)*

Failed (Không thành công/thất bại), Successful
(Thành công) hoặc Reset (Đặt lại).

Operator (Người
vận hành)

Tên của người vận hành thực hiện hoạt động sau:
• Đối với một hoạt động thủ công, người vận hành
đã chọn Mark as Completed (Đánh dấu là đã hoàn
thành).
• Đối với hoạt động tự động do người vận hành khởi
tạo, Nhật ký sẽ hiển thị ID đăng nhập của người vận
hành đó.
• Đối với hoạt động tự động do máy phân tích khởi
tạo, "System (Hệ thống)" sẽ được hiển thị.
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Nhật ký bảo trì

Lưu ý

Start Date/Count
(Ngày/số lượng
bắt đầu)

Đối với các hoạt động tự động, nhật ký sẽ hiển thị ngày
bắt đầu của hoạt động và số chu kỳ hiện tại của máy
phân tích, nếu có.
Đối với các hoạt động thủ công dựa trên chu kỳ, thời
gian hoặc số lượng, cột này sẽ được để trống khi người
vận hành chọn Mark as Completed (Đánh dấu là đã
hoàn thành).

End Date (Ngày
kết thúc)

Đối với các hoạt động tự động, cột sẽ hiển thị ngày kết
thúc của hoạt động.
Với hoạt động thủ công, cột sẽ hiển thị ngày và giờ
người vận hành chọn Mark as Completed (Đánh dấu
là đã hoàn thành).

Scheduled Date/
Count (Ngày/số
lượng đã lên lịch
trình)

Cột này hiển thị ngày và giờ theo lịch hoặc số chu kỳ
thực hiện hoạt động của mô đun.

Cycle (Chu kỳ)

Số chu kỳ hiện tại khi người vận hành chọn Mark as
Completed (Đánh dấu là đã hoàn thành).

LƯU Ý: * Biểu thị các cột có biểu tượng thể hiện cài đặt. Để xem nội dung
định nghĩa, chạm vào biểu tượng.
Xem nhật ký bảo trì
1. Trên Thanh lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Log (Nhật ký).
2. Nếu được, lọc nhật ký.
Giới thiệu về số bộ phận trong nhật ký bảo trì
Lưu trữ các số bộ phận phần cứng để có thể truy nguyên trong Maintenance
(Bảo trì) Log (Nhật ký) Part Number (Số bộ phận).
Thêm nhận xét vào hoạt động bảo trì được ghi
1. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Log (Nhật ký).
2. Chọn hoạt động.
3. Chọn Comment... (Nhận xét...).
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LƯU Ý: Máy phân tích sẽ tự động truy hồi 100 nhận xét phổ biến nhất
của người vận hành và 10–12 nhận xét do hệ thống xác định trước.
4. Nhập nhận xét vào ô văn bản.
5. Chọn Save (Lưu).
Giới thiệu về xuất nhật ký bảo trì
Người vận hành xuất các nhật ký bảo trì trong Maintenance Log (Nhật ký)
Export... (Xuất...)....
Xuất nhật ký
bảo trì

Lưu ý

File name

Tên tập tin hoạt động bảo trì được chọn.

File Type

Loại tập tin được chọn để xuất nhật ký: Text (tab
delimited) (*.txt) hoặc XML Data (*.xml).

Location

Nhật ký bảo trì đã chọn sẽ được lưu vào vị trí này.

Browse

Chức năng tìm kiếm vị trí.

Export

Chức năng thực hiện quá trình xuất.

Cancel

Chức năng hủy yêu cầu.

Xuất nhật ký bảo trì
1. Trên Thanh lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Log (Nhật ký).
2. Chọn dữ liệu nhật ký sẽ xuất:
a.

Để xuất toàn bộ Maintenance Log (Nhật ký bảo trì), gỡ bỏ tất cả các
bộ lọc.

b. Để xuất dữ liệu nhật ký cụ thể, chọn Filter... (Bộ lọc...) và chọn tiêu
chí lọc.
3. Chọn Export... (Xuất...)....
4. Chọn File Type (Loại tập tin).
5. Chọn vị trí lưu trữ.
LƯU Ý: Nếu vị trí lưu trữ không phải là vị trí mặc định của máy phân tích,
nhập vị trí đó hoặc chọn Browse (Duyệt) để tìm vị trí.
6. Chọn Export (Xuất).
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Giới thiệu về Maintenance (Bảo trì) Diagnostics (Chẩn đoán)
Các tác vụ sau khả dụng trong Maintenance (Bảo trì) Diagnostics (Chẩn
đoán):
• Prime IMT (Mồi IMT)
• IMT Routine Clean (Vệ sinh định kỳ IMT)
• IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT)
• IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT)
Trạng thái của các hoạt động hiệu chuẩn trên IMT, cảm biến đa năng A-LYTE,
và hoạt động bảo trì IMT được thực hiện gần đây nhất hiển thị trên
Maintenance (Bảo trì) > Diagnostics (Chẩn đoán) > IMT Clean and Prime
(Vệ sinh và mồi IMT).
Ngày kiểm tra mức pha loãng trên IMT có sẵn trong Maintenance (Bảo trì)
> Diagnostics (Chẩn đoán) > IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng
IMT).
Giới thiệu về IMT Clean and Prime (Vệ sinh và mồi IMT)
IMT Clean and Prime (Vệ sinh và mồi IMT) hiển thị trạng thái bảo trì và hiệu
chuẩn IMT, thông báo và khả năng bắt đầu bảo trì IMT. Các phần sau có sẵn
trong Maintenance (Bảo trì) > Diagnostics (Chẩn đoán) > IMT Clean and
Prime (Vệ sinh và mồi IMT):
• IMT Details (Chi tết về IMT)
• IMT Messages (Thông báo IMT)
• Operation Status (Tình trạng hoạt động)
• Prime IMT (Mồi IMT)
• IMT Routine Clean (Vệ sinh định kỳ IMT)
• IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT)
IMT Details (Chi tết về IMT)

Lưu ý

IMT Calibration (Hiệu chuẩn IMT)

Trạng thái hiệu chuẩn IMT bao gồm:
đang tiến hành và hoàn tất.

A-LYTE Multisensor (Bộ đa cảm biến Ngày và giờ thay thế đa cảm biến
A-LYTE)
gần đây nhất và số lượng xét nghiệm
hiện được thực hiện trên đa cảm
biến mới.
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IMT Details (Chi tết về IMT)

Lưu ý

Routine Clean (Vệ sinh định kỳ)

Tác vụ vệ sinh IMT được thực hiện tại
các khoảng thời gian được yêu cầu
hoặc như một bước khắc phục sự cố.
Ngày và giờ tiến hành lần Routine
Clean (Vệ sinh định kỳ) gần đây
nhất.

Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao) Tác vụ vệ sinh IMT lâu hơn, được
thực hiện tại các khoảng thời gian
được yêu cầu hoặc như một bước
khắc phục sự cố. Cảm biến đa năng
phải được thay sau lần vệ sinh này.
Ngày và giờ tiến hành lần Advanced
Clean (Vệ sinh nâng cao) gần đây
nhất.

Tiến hành IMT Routine Clean (Vệ sinh định kỳ IMT) từ Maintenance (Bảo trì)
Diagnostics (Chẩn đoán)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Diagnostics (Chẩn
đoán) > IMT Clean and Prime (Vệ sinh và mồi IMT).
2. Chọn IMT Routine Clean (Vệ sinh định kỳ IMT).
LƯU Ý: IMT Calibration (Hiệu chuẩn IMT) tự động bắt đầu khi IMT Routine
Clean (Vệ sinh định kỳ IMT) hoàn tất.
3. Đợi quá trình hiệu chuẩn hoàn tất.
Giới thiệu về IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT)
Một lời nhắc sẽ hiển thị khi bạn thay thế vật tư IMT nếu máy phân tích đã xử
lý 2500 mẫu IMT hoặc cảm biến đa năng đã được sử dụng trong 10 ngày.
Thông báo này nhắc người vận hành thực hiện IMT Advanced Clean (Vệ sinh
nâng cao IMT) vào lần thay cảm biến đa năng tiếp theo.
IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT) ngăn ngừa tình trạng tích tụ
protein trong hệ thống IMT.
Sau khi CH Analyzer hoàn tất quá trình IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng
cao IMT), người vận hành phải thay thế cảm biến đa năng A-LYTE.
Sau đây là hướng dẫn cách thực hiện IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao
IMT):
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• Nếu mỗi ngày có < 200 xét nghiệm mẫu điện giải được thực hiện, thì người
vận hành phải tiến hành IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT) một
lần mỗi tháng trước khi thay thế cảm biến đa năng A-LYTE.
• Nếu mỗi ngày có > 200 mẫu điện giải được thực hiện, thì người vận hành
phải tiến hành IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT) trước mỗi lần
thay thế cảm biến đa năng A-LYTE.
Sau khi máy phân tích hoàn tất quá trình IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng
cao IMT), người vận hành phải thay thế cảm biến đa năng A-LYTE.
Tiến hành IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT)
Một lời nhắc sẽ hiển thị khi bạn thay thế vật tư IMT nếu máy phân tích đã xử
lý 2500 mẫu IMT hoặc cảm biến đa năng đã được sử dụng trong 10 ngày.
Thông báo này nhắc người vận hành thực hiện IMT Advanced Clean (Vệ sinh
nâng cao IMT) vào lần thay cảm biến đa năng tiếp theo.
IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT) ngăn ngừa tình trạng tích tụ
protein trong hệ thống IMT. Sau khi CH Analyzer hoàn tất quá trình IMT
Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT), người vận hành phải thay thế cảm
biến đa năng A-LYTE.
THẬN TRỌNG
Không tiến hành IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT) sau
khi thay thế cảm biến đa năng A-LYTE. Việc tiến hành IMT Advanced
Clean (Vệ sinh nâng cao IMT) trên một bộ cảm biến đa năng mới sẽ
khiến bộ cảm biến đó không dùng được. Thực hiện IMT Advanced
Clean (Vệ sinh nâng cao IMT) trên cảm biến đa năng hiện tại trước
khi thay thế.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Diagnostics (Chẩn
đoán) > IMT Clean and Prime (Vệ sinh và mồi IMT).
LƯU Ý: Phần Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao) chứa thông tin Last
Performed (Thực hiện lần cuối) và Days to next clean (Số ngày đến lần
vệ sinh tiếp theo).
2. Chọn IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT).
3. Chọn OK để xác nhận rằng cảm biến đa năng phải được thay sau khi
IMT Advanced Clean (Vệ sinh nâng cao IMT) hoàn tất.
4. Đợi 14 phút để quá trình vệ sinh nâng cao hoàn tất.
5. Thay thể cảm biến đa năng A-LYTE hiện tại.
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Giới thiệu về IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT)
IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT) được thực hiện để hiệu chuẩn
và xác minh tỷ lệ dung dịch hệ thống được cần pha loãng cung cấp trên hệ
thống IMT. Người vận hành thực hiện IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng
IMT):
• Khi khắc phục sự cố dịch chuyển nhất quán trong mức phục hồi QC.
• Sau khi các bộ phận được đặt lại vào hệ thống IMT hoặc ống hút pha loãng.
• Trong hoạt động CH Maintenance (Bảo trì CH) do nhà cung cấp dịch vụ hỗ
trợ kỹ thuật tại địa phương thực hiện.
Khi lắp đặt mới, hệ số hiệu chỉnh phải được áp dụng để thiết lập hệ số hiệu
chỉnh cơ sở.
IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT) có trong Maintenance (Bảo trì)
Diagnostics (Chẩn đoán).
Thông số IMT Dilution Check
(Kiểm tra pha loãng IMT)

Tiêu chí được chấp nhận

SD cho Na

<1,40

SD cho K

<0,040

% độ chênh Na/K tương đối

<3,00%

% độ chênh

<1,00%

Phạm vi có thể điều chỉnh hoặc
phạm vi hệ số điều chỉnh

±5% (0,95–1,05)

Khi IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT) hoàn tất, người vận hành
xem xét IMT Dilution Check Status (Tình trạng kiểm tra pha loãng IMT) và
Recommendation (Khuyến nghị), rồi áp dụng hệ số hiệu chỉnh, nếu phù hợp.
Kết quả IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT) không chấp nhận được
sẽ tạo ra trạng thái không đạt hoặc khuyến cáo áp dụng hệ số hiệu chỉnh
mới. Việc kiểm tra mức pha loãng sẽ có kết quả không đạt nếu xảy ra 1 trong
những điều sau:
• Độ chênh >1,00%.
• Độ lệch chuẩn (SD) cho Na >1,40 và cho K >0,040.
• Độ chênh tương đối Na/K >3,00%.
• Quá trình IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT) không được xử lý
hoàn toàn.

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

613

15 Maintenance (Bảo trì)

% độ chênh Na/K tương đối là độ chênh lệch giữa các giá trị trung bình của
Na và K so với giá trị của lọ đựng (1,00% Na cao và 1,00% K thấp sẽ tạo ra
độ chênh tương đối 2,00%). % độ chênh tương đối được hiển thị trong IMT
Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT). Độ chênh tương đối Na/K được
đánh dấu là lỗi trong trường độ chênh ngay cả khi % độ chênh thấp hơn
1,00%.
% độ chênh là độ chênh trung bình giữa giá trị trung bình của Na và K so với
giá trị Na và K được chỉ định.
Phạm vi có thể điều chỉnh được là giới hạn có thể điều chỉnh cho hệ số điều
chỉnh (0,95–1,05).
Tiến hành IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT)
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
1. Mở khóa và mở nắp trước của CH (Trang 105 Khóa hoặc mở khóa nắp
máy phân tích).
2. Đổ 500–750 μL chất kiểm tra mức pha loãng IMT vào cốc đựng mẫu đầu
ống 1 mL.
LƯU Ý: Kiểm tra mức pha loãng IMT phải được thực hiện trong vòng 15
phút kể từ khi mở ống thuốc tiêm.
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3. Đặt cốc đựng mẫu đầu ống vào vị trí kiểm tra mức pha loãng phía sau
cảm biến đa năng IMT.

4. Đóng nắp và chọn

để tiếp tục chạy máy phân tích.

5. Chọn Maintenance (Bảo trì) > Diagnostics (Chẩn đoán) > IMT Dilution
Check (Kiểm tra pha loãng IMT).
6. Chọn Perform IMT Dilution Check (Thực hiện kiểm tra pha loãng IMT)
> OK.
7. Đợi quá trình kiểm tra mức pha loãng hoàn tất.
8. Khi IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT) hoàn tất, hãy xem xét
các khu vực IMT Dilution Check Status (Tình trạng kiểm tra pha loãng
IMT) hoặc Recommendation (Khuyến nghị).
9. Chọn Apply Correction (Áp dụng hiệu chỉnh), nếu phù hợp.
LƯU Ý: Kết quả IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT) không chấp
nhận được sẽ tạo ra Failed Status. Việc kiểm tra mức pha loãng sẽ có kết
quả không đạt nếu xảy ra 1 trong những điều sau:
– Độ chênh >1,00%.
– Độ lệch chuẩn (SD) cho Na >1,40 và cho K >0,040.
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– Độ chênh tương đối Na/K >3,00%.
– Quá trình IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT) không được xử
lý hoàn toàn.
10. Mở khóa và mở nắp trước của CH (Trang 105 Khóa hoặc mở khóa nắp
máy phân tích).
11. Tháo và thải bỏ cốc đựng mẫu kiểm tra mức pha loãng theo quy trình
của phòng xét nghiệm.
12. Để tiếp tục chạy máy phân tích, hãy chọn

.

13. Xem xét các tiêu chí chấp nhận trong báo cáo. Để biết thêm thông tin,
xem phần Giới thiệu về IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT)
(Trang 613 Giới thiệu về IMT Dilution Check (Kiểm tra pha loãng IMT)).
14. Nếu các kết quả nằm ngoài tiêu chí chấp nhận, kiểm tra Giải quyết Pha
loãng IMT Thất bại trong trợ giúp trực tuyến để khắc phục sự cố.

Giới thiệu về Maintenance (Bảo trì) Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ
liệu)
Hệ thống tự động thực hiện Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu) hàng
ngày. Hệ thống sẽ hoàn thành quy trình này, trong lúc xử lý mẫu, khi các
hoạt động bảo trì khác của máy phân tích được thực hiện.
Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu) hoàn tất trong 30 – 40 phút.
Người vận hành có thể xem và khôi phục các bản sao lưu cơ sở dữ liệu trước
từ Maintenance (Bảo trì) Utility (Tiện ích).
Người vận hành lên lịch cho các hoạt động cơ sở dữ liệu của hệ thống ngoài
giờ cao điểm theo thứ tự sau:
1. Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu)
2. Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử)
3. Database Archiving (Copy and Delete) (Lưu trữ cơ sở dữ liệu (sao chép
và xóa)
4. Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu)
Tìm bản sao lưu cơ sở dữ liệu
1. Để tìm bản sao lưu cơ sở dữ liệu, hãy chọn Maintenance (Bảo trì)
> Data Restore (Khôi phục dữ liệu) > Browse... (Duyệt...).
2. Tìm bản sao lưu cơ sở dữ liệu cần dùng ở 1 trong những vị trí sau:
– F:\USERROOT\Database Backups\
– Thư mục mạng
– Ổ đĩa USB
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3. Chọn OK.
4. Nếu được, hãy tháo ổ USB ra khỏi hệ thống trước khi khởi động lại.
LƯU Ý: Nếu USB vẫn kết nối với hệ thống trong khi khởi động lại, thì hệ
thống sẽ cố gắng khởi động lại từ ổ đĩa USB.
Khôi phục từ bản sao lưu cơ sở dữ liệu
Thao tác khôi phục hệ thống sẽ đưa cơ sở dữ liệu trở lại bản sao lưu đã lưu
gần đây nhất. Bản sao lưu này là dữ liệu lưu nhanh hệ thống tại ngày và giờ
lưu. Không thể khôi phục được bất kỳ hoạt động nào diễn ra trên hệ thống
sau lần sao lưu đó. Chẳng hạn, lượng dự trữ gói thuốc thử thấp hơn lượng
trên hệ thống, điều đó sẽ dẫn đến lỗi Kiểm tra lượng thuốc thử (RVC) dự kiến.
Nếu bản sao lưu cơ sở dữ liệu không chứa dữ liệu cho 1 hoặc nhiều mô đun,
thì các phần lựa chọn mô đun đó sẽ bị vô hiệu hóa vì không có dữ liệu gì để
khôi phục.
1. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Data Restore (Khôi
phục dữ liệu).
2. Trong Select Database Backup (Chọn sao lưu cơ sở dữ liệu), chọn cơ sở
dữ liệu cần dùng.
LƯU Ý: Cũng có thể chứa bản sao lưu cơ sở dữ liệu trên ổ đĩa mạng.
3. Chọn các tiêu chí sau cho việc khôi phục cơ sở dữ liệu:
a.

Để ghi đè tất cả dữ liệu trong tập tin, hãy chọn All (Tất cả) trong
Perform Data Restore (Thực hiện khôi phục dữ liệu).

b. Để khôi phục dữ liệu từ các mô đun cụ thể, hãy chọn Selected (Đã
chọn) rồi chọn mô đun.
c.

Để khôi phục tất cả dữ liệu trừ các tập tin cụ thể, hãy chọn nhóm dữ
liệu sẽ loại trừ trong Exclude from Restore (Loại trừ khỏi khôi phục)

4. Chọn Restore... (Khôi phục...) > Yes (Có).
LƯU Ý: Nếu quá trình khôi phục thất bại, cân nhắc việc loại bỏ mọi dữ
liệu gây ra tình trạng đó.
5. Kiểm tra và chỉnh sửa trạng thái của tất cả các lượng dự trữ, QC và hiệu
chuẩn trong hệ thống.
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Giới thiệu về Hoạt động Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử)
Hệ thống tự động chuyển trạng thái mẫu từ Completed (Đã hoàn thành)
hoặc Transmitted (Đã truyền) sang Historical (Lịch sử) trong khi Move to
Historical (Chuyển sang Lịch sử). Người vận hành xác định tần suất cho hoạt
động tự động này, với giá trị mặc định là Daily (Hàng ngày). Người vận hành
không thể khôi phục bất kỳ mẫu nào được hệ thống chuyển sang Historical
(Lịch sử) về cơ sở dữ liệu mẫu đang sử dụng. Việc chuyển mẫu sang cơ sở
dữ liệu lịch sử sẽ cho phép sử dụng lại SID. Người vận hành sửa đổi các tùy
chọn chuyển mẫu từ Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử) trong
Maintenance (Bảo trì) Schedule (Lịch trình).
Hệ thống tự động thực hiện Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử) hàng
ngày. Hệ thống sẽ hoàn thành quy trình này khi các hoạt động bảo trì khác
của máy phân tích được thực hiện.
Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử) hoàn tất trong ≤ 5 phút.
Người vận hành lên lịch cho các hoạt động cơ sở dữ liệu của hệ thống ngoài
giờ cao điểm theo thứ tự sau:
1. Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu)
2. Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử)
3. Database Archiving (Copy and Delete) (Lưu trữ cơ sở dữ liệu (sao chép
và xóa)
4. Database: Optimizing (Cơ sở dữ liệu: Tối ưu)
Cài đặt Move to
Historical (Chuyển
sang Lịch sử)

Lưu ý

Patient and QC Order
Status (Tình trạng lệnh
QC và bệnh nhân)

Các tùy chọn là Completed (Đã hoàn thành),
Transmitted (Đã truyền) hoặc All (Tất cả). Giá trị
mặc định là All (Tất cả).

Age (1–30 Days) (Tuổi
(1–30 ngày)

Độ tuổi được tính bằng ngày từ ngày và giờ của
mẫu. Giá trị mặc định cho Patient and QC Order
Status (Tình trạng lệnh QC và bệnh nhân) là 5
ngày.

Thực hiện Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình).
2. Trong Module (Mô-đun), chọn All (Tất cả) từ menu thả xuống.
3. Chọn Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử) > Perform... (Thực
hiện...) > Yes (Có).
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4. Đợi 5 – 10 phút để Move to Historical (Chuyển sang Lịch sử) hoàn tất.

Giới thiệu về Bản cập nhật phần mềm và Trợ giúp trực tuyến
Atellica® Solution có thể tải các bản cập nhật phần mềm về hệ thống
thông qua Smart Remote Services (SRS). Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo khi
có bản cập nhật phần mềm mới qua SRS.
Bạn sẽ có quyền truy cập vào Trình quản lý cài đặt qua thẻ Maintenance.
Install Manager (Trình quản lý cài đặt) sẽ hiển thị tất cả các gói cập nhật phần
mềm và trợ giúp trực tuyến có sẵn trong bảng ở bên trái màn hình. Các gói
cập nhật mới nhất sẽ ở cuối danh sách.
Cài đặt Bản cập nhật phần mềm và Trợ giúp trực tuyến bằng Smart Remote Services
LƯU Ý: Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo màu vàng: "A new software update is
available and is ready to install."
Đọc ghi chú phát hành phần mềm trước khi cài đặt bản cập nhật phần mềm.
1. Nếu có sẵn Máy tính bảng tùy chọn cho người vận hành, hãy bảo đảm
rằng thiết bị đó được kết nối với nguồn điện và có kết nối mạnh với hệ
thống.
2. Bảo đảm tất cả các mô đun đang ở trạng thái dừng (Trang 136 Thay đổi
Module (Mô-đun) Status (Tình trạng)).
3. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Software Updates
(Cập nhật phần mềm).
4. Để hiển thị Install Manager (Trình quản lý cài đặt), hãy chọn Install (Cài
đặt).
5. Trong Install Manager (Trình quản lý cài đặt), chọn bản cập nhật thích
hợp:
a.

Chọn System Software Min (Phần mềm hệ thống tối thiểu).

b. Nếu Install (Cài đặt) không khả dụng, hãy chọn gói System Software
(Phần mềm hệ thống) không có chữ "Min" trong tên.
c.

Đối với Trợ giúp trực tuyến, hãy chọn phiên bản mới nhất.

6. Để xem Trợ giúp trực tuyến, hãy mở rộng menu thả xuống ở cột Include
(Bao gồm) và chọn bất kỳ ngôn ngữ bổ sung nào.
7. Để bắt đầu cài đặt, hãy chọn Install (Cài đặt).
8. Khi xác nhận, hãy chọn OK.
LƯU Ý: Dấu kiểm màu xanh lục bên cạnh tên tập tin cập nhật phần mềm
sẽ biểu thị quá trình cài đặt đã hoàn tất.
9. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy chọn Restart để khởi động lại hệ
thống.
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Thực hiện thiết lập lại cơ sở dữ liệu
1. Bảo đảm tất cả các mô đun đang ở trạng thái dừng (Trang 136 Thay đổi
Module (Mô-đun) Status (Tình trạng)).
2. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Software Updates
(Cập nhật phần mềm).
3. Chọn Install (Cài đặt).
4. Trong Install Manager (Trình quản lý cài đặt), chọn Modules.
5. Chọn ô kiểm trong Include cho từng mô đun.
6. Chọn Restore (Khôi phục).
7. Chọn OK.

Giới thiệu về Copy Configuration (Cấu hình bản sao)
Người vận hành có thể sao chép các cài đặt cấu hình hệ thống, như lịch trình
bảo trì, từ 1 hệ thống này và áp dụng chúng cho hệ thống khác cùng loại và
cấu hình sử dụng cùng phiên bản phần mềm.
Khi thực hiện Export Configuration (Cấu hình xuất), hệ thống sẽ xuất tất cả
các mục cài đặt cấu hình.
Việc nhập cài đặt cấu hình được sao chép từ một hệ thống khác sẽ ghi đè
các cài đặt cấu hình đó trên hệ thống hiện tại.
Người vận hành sẽ phải đăng nhập lại sau khi áp dụng cấu hình được sao
chép.
LƯU Ý: Tiến hành Data Reset (Thiết lập lại dữ liệu) trước khi nhập các cài đặt
cấu hình sau:
• Test Definitions, Assay List, Ranges, Repeat Conditions, Reflex Group
Setup, and Test Display Order (Xác định xét nghiệm, Danh sách thử
nghiệm, Phạm vi, Điều kiện lặp lại, Thiết lập nhóm phản xạ và Thứ tự hiển
thị xét nghiệm)
• Ratios and Panels (Tỉ lệ và bảng điều khiển)
• QC Definitions, QC Profiles and QC Schedules (Định nghĩa QC, Hồ sơ QC và
Lịch trình QC)
Copy Configuration (Cấu hình bản Lưu ý
sao)
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Export configuration settings (Xuất
cài đặt cấu hình)

Phần dành cho việc xuất cài đặt cấu
hình hệ thống hiện tại

System Serial Number (Số sê-ri hệ
thống)

Số sê-ri của hệ thống hiện tại
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Copy Configuration (Cấu hình bản Lưu ý
sao)
System Name (Tên hệ thống)

Tên của hệ thống hiện tại

Export Configuration (Cấu hình
xuất)

Nút để xuất cài đặt cấu hình hệ
thống hiện tại

Browse and Import Configuration
Phần dành cho việc nhập cài đặt cấu
Settings (Duyệt và nhập cài đặt cấu hình hệ thống
hình)
Browse... (Duyệt...)

Nút để duyệt tìm các cài đặt cấu hình
sẽ nhập

System Serial Number (Số sê-ri hệ
thống)

Tên của hệ thống mà người vận
hành sao chép các cài đặt cấu hình
từ đó

Date and Time (Ngày và giờ)

Ngày và giờ người vận hành sao
chép các cài đặt cấu hình

System Name (Tên hệ thống)

Số seri của hệ thống mà người vận
hành sao chép các cài đặt cấu hình
từ đó

Select Configuration Settings (Chọn Phần dành cho việc chọn các cài đặt
cài đặt cấu hình)
cấu hình sẽ nhập
Import

Nút để nhập các cài đặt cấu hình
đã chọn

Xuất cài đặt cấu hình
1. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Copy Configuration
(Cấu hình bản sao).
2. Chọn Export Configuration (Cấu hình xuất).
LƯU Ý: Hệ thống xuất tất cả các mục cài đặt cấu hình.
3. Duyệt đến vị trí lưu tập tin cấu hình hệ thống đã xuất.
LƯU Ý: Vị trí ở bước 3 không được ở trên cùng ổ đĩa với tập tin hệ thống.
4. Tạo mật khẩu cho tập tin đã xuất.
5. Chọn Save (Lưu).
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Nhập cài đặt cấu hình
LƯU Ý: Tiến hành Data Reset (Thiết lập lại dữ liệu) trước khi nhập các cài đặt
cấu hình sau:
• Test Definitions, Assay List, Ranges, Repeat Conditions, Reflex Group
Setup, and Test Display Order (Xác định xét nghiệm, Danh sách thử
nghiệm, Phạm vi, Điều kiện lặp lại, Thiết lập nhóm phản xạ và Thứ tự hiển
thị xét nghiệm)
• Ratios and Panels (Tỉ lệ và bảng điều khiển)
• QC Definitions, QC Profiles and QC Schedules (Định nghĩa QC, Hồ sơ QC và
Lịch trình QC)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Maintenance (Bảo trì) > Copy Configuration
(Cấu hình bản sao).
2. Chọn Browse... (Duyệt...).
3. Tìm đến thư mục lưu các cài đặt cấu hình mà người vận hành đã xuất.
4. Chọn tập tin sẽ Import.
5. Chọn Open.
6. Nhập mật khẩu cho tập tin cài đặt cấu hình đã xuất.
7. Chọn Yes (Có).
8. Chọn cài đặt cấu hình sẽ Import.
9. Chọn Import.
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16 Khắc phục sự cố
Chương này cung cấp thông tin về cách xác định và khắc phục sự cố hệ thống.

Giới thiệu về Event Help (Trợ giúp sự kiện)
Event Help (Trợ giúp sự kiện) cung cấp thêm thông tin về Operator Event.
Người vận hành có thể chọn một sự cố và truy cập vào Event Help (Trợ giúp
sự kiện) để tìm Nguyên nhân có thể cho sự cố và các tùy chọn Hoạt động
khắc phục. Người vận hành cũng có thể truy cập vào thông tin khắc phục sự
cố từ Event Help (Trợ giúp sự kiện).
Event Help (Trợ giúp sự kiện)

Lưu ý

Sự cố

Hiển thị mô tả sự cố.

Nguyên nhân có thể

Hiển thị nguyên nhân có thể gây ra
sự cố.

Hoạt động khắc phục

Hiển thị các tùy chọn để người vận
hành khắc phục sự cố. Người vận
hành có thể chọn một liên kết để
truy cập vào quy trình liên quan, nếu
có.

Contents

Hiển thị nội dung của trợ giúp trực
tuyến. Người vận hành có thể duyệt
nội dung trợ giúp hoặc thực hiện tìm
kiếm chủ đề trực tuyến.

Xem Event Help (Trợ giúp sự kiện)
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Logs (Nhật ký) > Operator
Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành).
2. Chọn sự cố.
3. Chọn Event Help (Trợ giúp sự kiện).
Hoàn tất các sự cố có hoạt động khắc phục
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Logs (Nhật ký) > Operator
Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành).
2. Chọn Event (Sự kiện) thích hợp.
3. Chọn Completed (Đã hoàn thành).
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Xác nhận sự cố của người vận hành
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Logs (Nhật ký) > Operator
Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành).
2. Chọn Acknowledge All (Xác nhận tất cả).
LƯU Ý: Người vận hành chỉ có thể xác nhận sự cố khi không có hoạt
động khắc phục. Việc chọn Acknowledge All (Xác nhận tất cả) sẽ đặt số
lượng Unacknowledged (Chưa xác nhận) thành 0. Số lượng Corrective
Action (Hành động khắc phục) vẫn giữ nguyên.
3. Chọn Yes (Có).

Giới thiệu về Dừng máy khẩn cấp
Khi người vận hành không thể thực hiện việc tắt máy có kiểm soát và hệ
thống buộc phải tắt nguồn để bảo đảm sự an toàn của nhân viên và thiết bị,
thì người vận hành phải tiến hành tắt máy khẩn cấp.
LƯU Ý: Người vận hành phải đợi 30 giây trước khi khởi động lại hệ thống.
Tắt hệ thống trong tình huống khẩn cấp
NGUY CƠ VỀ ĐIỆN
Không vận hành các mô đun khi không có nối đất bảo vệ để phòng
tránh điện giật. Điện giật có thể làm hư hỏng thiết bị và gây hại cho
cơ thể. Cẩn trọng khi làm việc quanh các vị trí này hoặc liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương để biết thêm
thông tin về việc sử dụng nối đất bảo vệ và phòng tránh nguy cơ
điện giật.
NGUY CƠ VỀ ĐIỆN
Trong trường hợp có cháy hoặc tia hồ quang điện, rút dây điện của
từng mô đun.
1. Rút dây điện của từng mô đun.
LƯU Ý: Nếu tình huống khẩn cấp chỉ xuất phát từ 1 mô đun, rút dây điện
của mô đun đó.
Thao tác này sẽ dừng ngay mọi chuyển động. Mỗi mô đun có một bộ
UPS làm ắc quy dự phòng cho Máy tính trung tâm xử lý (PCC) và Quản
lý mô đun (MM) của máy phân tích để cho phép phần mềm dừng lại khi
xảy ra sự cố gián đoạn nguồn điện. Nếu người vận hành rút dây điện
của SH Prime vì các lý do an toàn, thì máy tính của tất cả các mô đun sẽ
bắt đầu dừng lại, kể cả máy tính PCC. Sau 5 phút, tất cả các máy tính của
mô đun và hệ điều hành PCC sẽ dừng hẳn.
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2. Để loại bỏ mẫu hoặc chất hiệu chuẩn và chất kiểm chuẩn khỏi SH, hãy
mở khóa thủ công nắp SH (Trang 659 Mở khóa nắp SH theo cách thủ
công).
3. Đợi 30 giây trước khi bắt đầu quy trình khôi phục (Trang 625 Khôi phục
sau khi dừng hệ thống khẩn cấp).
Khôi phục sau khi dừng hệ thống khẩn cấp
THẬN TRỌNG
Không để công tắc điện chính của mô đun ở vị trí bật khi có sự cố
gián đoạn nguồn điện. Điều này có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng
cho hệ thống khi người vận hành khôi phục nguồn điện. Khi có sự
cố gián đoạn nguồn điện, tắt công tắc điện chính của từng mô đun.
NGUY CƠ VỀ ĐIỆN
Không vận hành các mô đun khi không có nối đất bảo vệ để phòng
tránh điện giật. Điện giật có thể làm hư hỏng thiết bị và gây hại cho
cơ thể. Cẩn trọng khi làm việc quanh các vị trí này hoặc liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương để biết thêm
thông tin về việc sử dụng nối đất bảo vệ và phòng tránh nguy cơ
điện giật.
NGUY CƠ VỀ ĐIỆN
Không cắm dây điện khi công tắc điện của mô đun đang ở vị trí bật.
Nếu người vận hành cắm phích điện khi công tắc điện đang bật,
hiện tượng điện giật có thể xảy ra, gây tổn hại cho cơ thể và làm hư
hỏng thiết bị.
1. Bảo đảm công tắc điện của từng mô đun đang ở vị trí tắt.

2. Bảo đảm Atellica Magline Transport đã trống (Trang 627 Xóa
Atellica Magline Transport trước khi khởi động).
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3. Cắm lại dây điện của mô đun vào nguồn điện.
4. Nếu phù hợp, hãy bật nguồn SH Prime và đợi 30 giây trước khi tiếp tục.

LƯU Ý: SH Prime là SH gần nhất với máy phân tích. SH Prime cung cấp
năng lượng cho PCC.
5. Nếu phù hợp, hãy bật nguồn từng SH Additional và đợi 30 giây trước khi
tiếp tục.
6. Bật từng mô đun nếu thích hợp.
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LƯU Ý: Hãy bắt đầu với mô đun bên cạnh SH và tiến hành lần lượt với
các mô đun khác theo thứ tự kết nối của chúng.
7. Sau khi nguồn khôi phục về SH, hãy khởi động SHC nếu phù hợp
(Trang 664 Khởi động SHC).
8. Mở và đóng hoàn toàn ngăn đựng SH (Trang 387 Mở ngăn đựng mẫu).
9. Đợi màn hình đăng nhập của màn hình hệ thống xuất hiện.
10. Đợi màn hình mô đun của từng máy phân tích xuất hiện trước khi tiếp
tục.
LƯU Ý: Nếu mô đun không hiển thị trong vòng 5 phút, hãy chuyển sang
bước tiếp theo.
11. Đăng nhập vào hệ thống (Trang 639 Đăng nhập vào hệ thống).
12. Xác nhận thành phần trong từng khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn SH.
13. Đảm bảo tất cả mô đun ở trạng thái Ready (Sẵn sàng) hoặc Standby (Chờ)
(Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status (Tình trạng)).
14. Trong Module State (Tình trạng mô-đun), đảm bảo tất cả trạng thái thích
hợp cho màn hình mô đun.
15. Nếu có bất kỳ trạng thái mô đun nào không hiển thị hoặc nếu xảy ra bất
kỳ vấn đề gì, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa
phương.
16. Nếu có bất kỳ mô đun nào bị mất điện:
– Trong > 30 phút trên IM Analyzer, dỡ tất cả thuốc thử trên hệ thống
ra, trộn thủ công và nạp lại (Trang 230 Trộn thuốc thử IM theo cách
thủ công).
– Trong > 2 giờ, thải bỏ tất cả thuốc thử xét nghiệm còn lại trong khoang
thuốc thử, cũng như chất hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn còn lại
trong khu vực lưu trữ Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn.
Xóa Atellica Magline Transport trước khi khởi động
Người vận hành phải đảm bảo Atellica Magline Transport không có vật cản
trước khi khởi động. Hệ thống không thể khởi tạo Atellica Magline Transport
đúng cách nếu có vật cản chặn các bộ chuyển hướng hoặc bệ đỡ không tự
do di chuyển được.
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
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CẢNH BÁO
Không đặt máy trợ tim hoặc các thiết bị y tế cấy ghép khác cách đế
bệ đỡ trên Atellica Magline Transport dưới 7,5 cm (3 inches). Nam
châm trong đế bệ đỡ tạo ra từ trường có thể ảnh hưởng đến các
thiết bị y tế cấy ghép của tim.
THẬN TRỌNG
Không tháo các bệ đỡ ra khỏi Atellica Magline Transport. Các bệ đỡ
có nam châm với từ tính mạnh ở đáy và việc xử lý chúng ở gần vật
thể kim loại có thể khiến một bộ phận của cơ thể bị kẹp giữa bệ đỡ
và vật thể kim loại. Chỉ nhân viên bảo trì được ủy quyền mới được
xử lý bệ đỡ.
THẬN TRỌNG
Không đặt thủ công lọ đựng mẫu vào bệ đỡ của Atellica Magline
Transport. Việc đặt thủ công lọ đựng mẫu vào bệ đỡ có thể vi phạm
trình tự giám sát và có thể khiến lọ đựng mẫu bị vỡ.
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1. Đảm bảo không có bệ đỡ nào nằm trong các bộ chuyển hướng
Atellica Magline Transport:
a.

Nếu có bệ đỡ ở bộ chuyển hướng, hãy tháo nắp thích hợp trên
Atellica Magline Transport (Trang 631 Tháo nắp Atellica Magline
Transport).

b. Đẩy bệ đỡ ra xa khỏi các bộ chuyển hướng.
c.

1
2

Lắp lại nắp (Trang 633 Lắp nắp Atellica Magline Transport).

Bệ đỡ
Bộ phận chuyển hướng
THẬN TRỌNG
Không giữ bộ kẹp robot của SH hoặc đẩy robot xuống khi di
chuyển robot theo cách thủ công. Việc giữ bộ kẹp để di chuyển
robot có thể làm hư hại cảm biến va chạm. Di chuyển robot
xuống có thể khiến bộ kẹp robot tác động đến vật khác, từ đó
có thể làm hỏng bộ kẹp robot hoặc làm vỡ lọ đựng mẫu. Chỉ di
chuyển robot bằng cách giữ thân robot và để bộ kẹp robot tránh
xa khỏi mọi chướng ngại vật.
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2. Đảm bảo bộ kẹp robot SH không vướng Atellica Magline Transport:
a.

Nếu bộ kẹp robot SH chặn nắp sau của Atellica Magline Transport,
mở SH.
LƯU Ý: Nếu nắp SH vẫn khóa, hãy mở thủ công (Trang 659 Mở
khóa nắp SH theo cách thủ công).

b. Nâng và di chuyển robot SH bằng tay sao cho bộ kẹp không vượt
quá Atellica Magline Transport.
c.

Đóng nắp sau của SH.
THẬN TRỌNG
Cẩn trọng khi mở nắp trước của SHC hoặc khi làm việc quanh
nắp đang mở. Nắp trước của SHC rất nặng và có thể gây thương
tích nếu một bộ phận cơ thể bị kẹp giữa nắp và khung SHC.

3. Đảm bảo bộ kẹp robot SHC không vướng Atellica Magline Transport:
a.

Nếu bộ kẹp robot SHC chặn nắp sau của Atellica Magline Transport,
hãy mở nắp của SHC.
LƯU Ý: Nếu nắp SHC vẫn khóa, hãy liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ
kỹ thuật tại địa phương.

b. Nâng và di chuyển robot SHC bằng tay sao cho bộ kẹp không vượt
quá Atellica Magline Transport.
c.

Đóng nắp của SHC.
CẢNH BÁO
Không chạm vào đầu ống hút khi làm việc với ống hút. Đầu ống
hút rất sắc và có thể gây tổn hại cho cơ thể.

4. Nếu ống mẫu của IM Analyzer chặn Atellica Magline Transport:
a.

Mở khóa và mở nắp trước của máy phân tích (Trang 669 Mở khóa
nắp của máy phân tích theo cách thủ công).

b. Nâng và di chuyển ống mẫu bằng tay sao cho nó nằm trong máy
phân tích.
c.

Đóng nắp.
CẢNH BÁO
Không chạm vào đầu ống hút khi làm việc với ống hút. Đầu ống
hút rất sắc và có thể gây tổn hại cho cơ thể.
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5. Nếu ống pha loãng của CH Analyzer chặn Atellica Magline Transport:
a.

Mở khóa và mở nắp trước của máy phân tích (Trang 669 Mở khóa
nắp của máy phân tích theo cách thủ công).

b. Nâng và di chuyển ống pha loãng bằng tay đến vị trí cổng ban đầu
của nó.
c.

Hạ thấp ống hút cho khớp vào cổng.

d. Đóng nắp.
Tháo nắp Atellica Magline Transport
CẢNH BÁO
Không đặt máy trợ tim hoặc các thiết bị y tế cấy ghép khác cách đế
bệ đỡ trên Atellica Magline Transport dưới 7,5 cm (3 inches). Nam
châm trong đế bệ đỡ tạo ra từ trường có thể ảnh hưởng đến các
thiết bị y tế cấy ghép của tim.
THẬN TRỌNG
Không tháo các bệ đỡ ra khỏi Atellica Magline Transport. Các bệ đỡ
có nam châm với từ tính mạnh ở đáy và việc xử lý chúng ở gần vật
thể kim loại có thể khiến một bộ phận của cơ thể bị kẹp giữa bệ đỡ
và vật thể kim loại. Chỉ nhân viên bảo trì được ủy quyền mới được
xử lý bệ đỡ.
THẬN TRỌNG
Không đặt thủ công lọ đựng mẫu vào bệ đỡ của Atellica Magline
Transport. Việc đặt thủ công lọ đựng mẫu vào bệ đỡ có thể vi phạm
trình tự giám sát và có thể khiến lọ đựng mẫu bị vỡ.
THẬN TRỌNG
Cẩn trọng khi mở nắp trước của SHC hoặc khi làm việc quanh nắp
đang mở. Nắp trước của SHC rất nặng và có thể gây thương tích nếu
một bộ phận cơ thể bị kẹp giữa nắp và khung SHC.
1. Dừng Atellica Magline Transport (Trang 136 Thay đổi Module (Môđun) Status (Tình trạng)).
2. Nếu tháo nắp trước của Atellica Magline Transport trên SHC, hãy mở nắp
của SHC (Trang 103 Mở khóa nắp trước của SHC ).
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3. Định vị 2 ốc tai hồng bên dưới nắp của Atellica Magline Transport.

1
2

Nắp của Atellica Magline Transport
Ốc tai hồng trên nắp của Atellica Magline Transport

4. Nới lỏng 2 ốc tai hồng trên nắp của Atellica Magline Transport đủ để nắp
trượt ra, nhưng không tháo hẳn các ốc tai hồng.

5. Kéo nắp của Atellica Magline Transport ra khỏi Atellica Magline
Transport.
6. Đặt nắp sang một bên.
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7. Nếu phù hợp, lặp lại tác vụ này để tháo các nắp khác của Atellica Magline
Transport.
Lắp nắp Atellica Magline Transport
CẢNH BÁO
Không đặt máy trợ tim hoặc các thiết bị y tế cấy ghép khác cách đế
bệ đỡ trên Atellica Magline Transport dưới 7,5 cm (3 inches). Nam
châm trong đế bệ đỡ tạo ra từ trường có thể ảnh hưởng đến các
thiết bị y tế cấy ghép của tim.
THẬN TRỌNG
Không tháo các bệ đỡ ra khỏi Atellica Magline Transport. Các bệ đỡ
có nam châm với từ tính mạnh ở đáy và việc xử lý chúng ở gần vật
thể kim loại có thể khiến một bộ phận của cơ thể bị kẹp giữa bệ đỡ
và vật thể kim loại. Chỉ nhân viên bảo trì được ủy quyền mới được
xử lý bệ đỡ.
THẬN TRỌNG
Cẩn trọng khi mở nắp trước của SHC hoặc khi làm việc quanh nắp
đang mở. Nắp trước của SHC rất nặng và có thể gây thương tích nếu
một bộ phận cơ thể bị kẹp giữa nắp và khung SHC.
1. Nới lỏng 2 ốc tai hồng bên dưới vị trí nắp của Atellica Magline
Transport, nhưng không tháo hẳn các ốc tai hồng.
2. Đặt nắp của Atellica Magline Transport sao cho các cạnh nắp khít vào
các khe ở một trong hai bên của khe hở.
3. Trượt nắp của Atellica Magline Transport vào trong cho đến khi kẹp lò
xo khóa nắp vào vị trí.
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4. Siết chặt 2 ốc tai hồng bên dưới nắp của Atellica Magline Transport.
5. Nếu phù hợp, lặp lại tác vụ này để lắp các nắp khác của Atellica Magline
Transport.
6. Đóng nắp của SHC, nếu phù hợp (Trang 104 Khóa nắp của SHC ).
Tắt máy phân tích có DL trong tình huống khẩn cấp
NGUY CƠ VỀ ĐIỆN
Không vận hành các mô đun khi không có nối đất bảo vệ để phòng
tránh điện giật. Điện giật có thể làm hư hỏng thiết bị và gây hại cho
cơ thể. Cẩn trọng khi làm việc quanh các vị trí này hoặc liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương để biết thêm
thông tin về việc sử dụng nối đất bảo vệ và phòng tránh nguy cơ
điện giật.
NGUY CƠ VỀ ĐIỆN
Trong trường hợp có cháy hoặc tia hồ quang điện, rút dây điện của
từng mô đun.
1. Rút dây điện của máy phân tích.
LƯU Ý: Thao tác này sẽ dừng ngay mọi chuyển động. UPS cấp điện cho
PCC để tránh mất dữ liệu. Các máy tính của mô đun sẽ bắt đầu dừng
hoạt động, kể cả PCC. Sau 5 phút, máy tính của mô đun và hệ điều hành
PCC sẽ dừng hẳn.
2. Đợi 30 giây rồi mới khởi động lại máy phân tích (Trang 634 Khôi phục
hoạt động của máy phân tích có DL bị tắt khẩn cấp).
Khôi phục hoạt động của máy phân tích có DL bị tắt khẩn cấp
THẬN TRỌNG
Không để công tắc điện chính của mô đun ở vị trí bật khi có sự cố
gián đoạn nguồn điện. Điều này có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng
cho hệ thống khi người vận hành khôi phục nguồn điện. Khi có sự
cố gián đoạn nguồn điện, tắt công tắc điện chính của từng mô đun.
NGUY CƠ VỀ ĐIỆN
Không vận hành các mô đun khi không có nối đất bảo vệ để phòng
tránh điện giật. Điện giật có thể làm hư hỏng thiết bị và gây hại cho
cơ thể. Cẩn trọng khi làm việc quanh các vị trí này hoặc liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương để biết thêm
thông tin về việc sử dụng nối đất bảo vệ và phòng tránh nguy cơ
điện giật.

634

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

16 Khắc phục sự cố

NGUY CƠ VỀ ĐIỆN
Không cắm dây điện khi công tắc điện của mô đun đang ở vị trí bật.
Nếu người vận hành cắm phích điện khi công tắc điện đang bật,
hiện tượng điện giật có thể xảy ra, gây tổn hại cho cơ thể và làm hư
hỏng thiết bị.
1. Loại bỏ mọi chướng ngại vật ở các khu vực sau nếu phù hợp:
– Hàng đợi vào
– Hàng đợi ra
2. Bảo đảm công tắc điện đã tắt.

3. Cắm lại dây điện của máy phân tích vào nguồn điện.
4. Bật công tắc điện.

5. Khởi động máy phân tích (Trang 666 Khởi động máy phân tích có DL).
6. Nếu máy phân tích bị tắt nguồn:
– Trong > 30 phút trên IM Analyzer, dỡ tất cả thuốc thử trên hệ thống
ra, trộn thủ công và nạp lại (Trang 230 Trộn thuốc thử IM theo cách
thủ công).
– Trong > 2 giờ, thải bỏ tất cả thuốc thử xét nghiệm còn lại trong khoang
thuốc thử.
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Giới thiệu về chế độ nạp mẫu khẩn cấp
Chế độ nạp mẫu khẩn cấp (ESL) là một tính năng tùy chọn cho phép người
vận hành tiếp tục xử lý mẫu ngay trên máy phân tích nếu có 1 hoặc nhiều
tình trạng lỗi sau:
• Lỗi toàn bộ tất cả SHs và SHC, nếu được trang bị
• Lỗi toàn bộ tất cả Tube Characterization Stations (TCS)
• Lỗi toàn bộ hoặc một phần đối với Atellica Magline Transport
Người vận hành bật chế độ ESL trên giao diện người dùng chính và sử dụng
bệ đỡ ESL để nạp thủ công và xử lý mẫu trên máy phân tích phù hợp. Màn
hình mô đun trên máy phân tích cung cấp cho người vận hành các hướng
dẫn từng bước để lắp đặt và sử dụng bệ đỡ ESL.
Đối với một mẫu có yêu cầu xét nghiệm IM và CH, trước tiên người vận hành
sẽ xử lý mẫu trên 1 máy phân tích. Sau khi hút mẫu xong, người vận hành
di chuyển bệ đỡ ESL sang máy phân tích khác để hoàn thành hút mẫu cho
mẫu đó.
LƯU Ý: Khi quá trình hút mẫu trên máy phân tích đầu tiên hoàn tất, hệ thống
sẽ đánh dấu các xét nghiệm cho máy phân tích còn lại với một Lỗi hệ thống
trên danh sách công việc và hiển thị lỗi đó trên màn hình mô đun. Sau khi
người vận hành di chuyển bệ đỡ ESL sang máy phân tích khác và quá trình
hút mẫu hoàn tất, hệ thống sẽ xóa Lỗi hệ thống khỏi danh sách công việc
và hiển thị màn hình Sample Aspiration Successful (Hút mẫu thành công)
trên màn hình mô đun.
Người vận hành có thể xử lý các loại mẫu sau bằng cách sử dụng bệ đỡ ESL:
• Mẫu bệnh phẩm
• Mẫu kiểm chuẩn
LƯU Ý: Người vận hành không thể sử dụng bệ đỡ ESL để thực hiện hiệu
chuẩn hoặc tạo khung chất kiểm chuẩn.
Bệ đỡ ESL cần có ống đựng mẫu trơn hoặc cóng đựng mẫu đầu ống. Hệ thống
không hỗ trợ lọ lấy mẫu dạng ống mao dẫn hoặc ống có đáy giả ở chế độ ESL.
Bệ đỡ ESL bao gồm giá đỡ lọ đựng mẫu, thiết bị đọc mã vạch, chốt khóa cố
định bệ đỡ ESL vào hàng đợi vào của máy phân tích và một cơ cấu khóa giúp
cố định bệ đỡ ESL vào vị trí hút.
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1
2
3

Chốt khóa của bệ đỡ
Lọ đựng mẫu
Cáp USB của thiết bị đọc mã
vạch

4
5
6

Cần khóa
Thiết bị đọc mã vạch
Giá đỡ mẫu

Chuyển sang chế độ ESL trên hệ thống
1. Dừng Atellica Magline Transport (Trang 136 Thay đổi Module (Môđun) Status (Tình trạng)).
2. Chọn Enter Emergency Sample Load (Nhập tải mẫu khẩn cấp).
3. Chọn Yes (Có).
LƯU Ý: Sau khi hệ thống chuyển sang chế độ ESL, người vận hành sẽ
điều khiển hệ thống từ màn hình mô đun của máy phân tích phù hợp.
Hệ thống sẽ cung cấp toàn bộ hướng dẫn về cách sử dụng chế độ ESL
trên màn hình mô đun.
Thoát khỏi chế độ ESL
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Chọn biểu tượng Atellica Magline Transport.
3. Chọn Exit Emergency Sample Load (Thoát tải mẫu khẩn cấp).
4. Chọn Yes (Có).
5. Khởi động lại phần mềm hệ thống (Trang 674 Khởi động lại PCC).
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Giới thiệu về Dịch chuyển dư thừa của mẫu
Nếu hệ thống gặp phải điều kiện cản trở việc dỡ mẫu khỏi Atellica Magline
Transport, chẳng hạn như LAS hoặc SHC không có sẵn để dỡ mẫu LAS hoặc
SH không có sẵn để dỡ mẫu, thì các mẫu sẽ tiếp tục dịch chuyển trên
Atellica Magline Transport cho đến khi điều kiện này được khắc phục hoặc
khoảng cách dịch chuyển của mẫu đạt giới hạn Dịch chuyển dư thừa của
mẫu.
Khi hành trình của mẫu đạt tới giới hạn Dịch chuyển dư thừa của mẫu, hệ
thống sẽ cảnh báo người vận hành và tạm dừng Atellica Magline Transport.
Nếu người vận hành tiếp tục Atellica Magline Transport, thì hệ thống sẽ cố
dỡ mẫu để đặt vào một giá có sẵn trong ngăn đựng trên SH. Nếu vẫn không
thể dỡ mẫu, thì hệ thống sẽ cảnh báo người vận hành và tạm dừng
Atellica Magline Transport một lần nữa. Mỗi khi người vận hành tiếp tục
Atellica Magline Transport, mẫu sẽ di chuyển xa hơn dọc theo
Atellica Magline Transport cho đến khi hệ thống dỡ mẫu thành công hoặc
đạt tới giới hạn Dịch chuyển dư thừa của mẫu.
Khi mẫu đạt tới giới hạn Dịch chuyển dư thừa của mẫu, hệ thống sẽ cảnh
báo người vận hành và tạm dừng Atellica Magline Transport. Hệ thống sẽ
không cho phép người vận hành tiếp tục cho đến khi người vận hành đặt lại
tất cả các mẫu trong bệ đỡ hiện có trên Atellica Magline Transport và khởi
động lại Atellica Magline Transport.
LƯU Ý: Nếu hệ thống không thể dỡ các mẫu LAS do không có sẵn LAS hoặc
SHC, thì hệ thống sẽ cố dỡ các mẫu LAS để đặt vào một giá có sẵn trong
ngăn đựng trên SH. Nếu SH cũng không có sẵn, mẫu LAS sẽ tiếp tục dịch
chuyển trên Atellica Magline Transport cho đến khi LAS/SHC có sẵn hoặc vượt
quá giới hạn Dịch chuyển dư thừa của mẫu.
Khôi phục sau khi mẫu dịch chuyển dư thừa
CẢNH BÁO
Không đặt máy trợ tim hoặc các thiết bị y tế cấy ghép khác cách đế
bệ đỡ trên Atellica Magline Transport dưới 7,5 cm (3 inches). Nam
châm trong đế bệ đỡ tạo ra từ trường có thể ảnh hưởng đến các
thiết bị y tế cấy ghép của tim.
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
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1. Bảo đảm SH không dừng hoặc tạm dừng do lỗi.
a.

Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).

b. Chọn SH.
c.

Nếu SH dừng hoặc tạm dừng do lỗi, hãy sửa lỗi rồi khởi động lại SH
nếu thích hợp.

2. Nạp giá thích hợp có sẵn vị trí trống vào một ngăn SH.
3. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
4. Chọn Atellica Magline Transport.
5. Chọn

để hệ thống dỡ mẫu từ Atellica Magline Transport đưa sang giá.

6. Nếu hệ thống không khởi động lại Atellica Magline Transport do đã đạt
đến hoặc vượt quá giới hạn Dịch chuyển dư thừa của mẫu, hãy thực hiện
như sau:
a.

Kiểm tra Atellica Magline Transport bằng mắt để tìm bất kỳ bệ đỡ
nào có lọ đựng mẫu.

b. Để tiếp cận được bệ đỡ, tháo 1 hoặc nhiều nắp của Atellica Magline
Transport (Trang 631 Tháo nắp Atellica Magline Transport).
c.

Ấn lọ đựng mẫu xuống cho đến khi lọ được đặt hoàn toàn vào đáy
bệ đỡ.

d. Bảo đảm các bệ đỡ không vướng vào bộ phận chuyển hướng của
Atellica Magline Transport.
LƯU Ý: Atellica Magline Transport và SH sẽ không khởi chạy khi có
bệ đỡ ở bộ phận chuyển hướng. Nếu được, bảo đảm tất cả các ống
hút của máy phân tích và bộ kẹp của SH / SHC đã rời khỏi
Atellica Magline Transport và ở vị trí an toàn trước khi khởi động hệ
thống. Việc này cho phép các bệ đỡ di chuyển tự do khi
Atellica Magline Transport khởi chạy.
e. Lắp lại nắp của Atellica Magline Transport (Trang 633 Lắp nắp
Atellica Magline Transport).
f.

Khởi động Atellica Magline Transport (Trang 136 Thay đổi Module
(Mô-đun) Status (Tình trạng)).

Đăng nhập vào hệ thống
1. Trên Thanh trạng thái, chọn

.

2. Tại cửa sổ Sign In (Đăng nhập), nhập Operator ID (ID người vận hành)
và Password (Mật khẩu).
3. Chọn Sign In (Đăng nhập).
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Đăng xuất khỏi hệ thống
1. Trên Thanh trạng thái, chọn

.

2. Chọn Sign Out (Đăng xuất).
3. Chọn Yes (Có).

Dừng ngay hoạt động xử lý trên máy phân tích
1. Trên Thanh lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Chọn máy phân tích.
3. Chọn

.

4. Chọn Yes.

Khởi động hệ thống
LƯU Ý: Quy trình khởi động sau chỉ dành cho cấu hình hệ thống đã tắt máy
và tắt nguồn. Người vận hành bỏ qua bất kỳ bước nào với các mô đun không
có trong cấu hình hệ thống của phòng xét nghiệm.
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
1. Bảo đảm Atellica Magline Transport đã trống (Trang 627 Xóa
Atellica Magline Transport trước khi khởi động).
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2. Nếu phù hợp, hãy bật nguồn SH Prime và đợi 30–60 giây.

LƯU Ý: Các máy phân tích và SH có 1 công tắc điện. SHC có 3 công tắc
điện.
3. Nếu phù hợp, hãy bật nguồn mỗi SH Additional.
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4. Nếu phù hợp, hãy khởi động SHC:

1
2
3
a.

Công tắc điện +24VDC
Công tắc điện +48VDC
Công tắc điện của máy tính
Bật nguồn công tắc điện + 24 VDC bên trái và chờ 10 giây.

b. Bật nguồn công tắc điện + 48 VDC giữa và chờ 10 giây.
c.

Bật công tắc điện của máy tính sang bên phải.

5. Nếu phù hợp, hãy bật nguồn mỗi máy phân tích theo trình tự và đợi 30
giây trước khi bật nguồn máy phân tích tiếp theo.
LƯU Ý: Hãy bắt đầu với máy phân tích bên cạnh SH và tiến hành lần lượt
với các máy phân tích khác theo thứ tự kết nối của chúng.
6. Đợi màn hình đăng nhập của màn hình hệ thống xuất hiện.
7. Đảm bảo nguồn máy in nhãn mã vạch được bật.
8. Đăng nhập vào hệ thống (Trang 639 Đăng nhập vào hệ thống).
9. Khởi tạo ngăn đựng SH sau đó mở và đóng hoàn toàn (Trang 387 Mở
ngăn đựng mẫu).
10. Xác nhận thành phần trong từng khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn SH.
11. Đảm bảo tất cả mô đun ở trạng thái Ready (Sẵn sàng) hoặc Standby (Chờ)
(Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status (Tình trạng)).
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LƯU Ý: Nếu mô đun không hiển thị trong vòng 5 phút, hãy chuyển sang
bước tiếp theo.
12. Nếu có bất kỳ trạng thái mô đun nào không hiển thị hoặc nếu xảy ra bất
kỳ vấn đề gì, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa
phương.
13. Nếu có bất kỳ mô đun nào bị mất điện:
– Trong > 30 phút trên IM Analyzer, dỡ và lưu giữ các thuốc thử
(Trang 232 Xử lý gói thuốc thử trên IM). Máy phân tích phải ở trạng
thái Ready (Sẵn sàng) hoặc Standby (Chờ) để dỡ thuốc thử. Sau đó
trộn thủ công thuốc thử chính và nạp lại tất cả thuốc thử trên hệ thống
(Trang 230 Trộn thuốc thử IM theo cách thủ công).
– Trong > 2 giờ trên CH Analyzer hoặc IM Analyzer, hãy thải bỏ mọi thuốc
thử xét nghiệm còn lại trong ngăn thuốc thử, cũng như chất hiệu
chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn còn lại trong khu vực lưu trữ chất hiệu
chuẩn-chất kiểm chuẩn.

Tắt máy và Tắt nguồn hệ thống
LƯU Ý: Chỉ hoàn thành quy trình này khi hệ thống phải tắt hoàn toàn để khắc
phục sự cố hoặc bảo dưỡng. Nếu hệ thống phải khởi động lại, thì người vận
hành nên khởi động lại PCC (Trang 674 Khởi động lại PCC).
Sử dụng quy trình tắt sau đây trên một cấu hình hệ thống. Bỏ qua bất kỳ
bước nào với các mô đun không có trong cấu hình hệ thống của phòng xét
nghiệm.
1. Để tắt hệ thống:
a.

Trên thanh Trạng thái, chọn

.

b. Chọn Sign Out (Đăng xuất) > Yes (Có).
c.

Chọn Shutdown > Yes (Có).

LƯU Ý: Hệ thống xóa lệnh hiệu chuẩn đang chờ xử lý khi máy phân tích
tắt. Các yêu cầu kiểm chuẩn và yêu cầu của bệnh nhân vẫn còn.
2. Đợi tất cả các modules tắt.
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3. Khi giao diện người dùng chính không hiển thị nữa, tắt nguồn tất cả mô
đun.
a.

Tắt nguồn mô đun xa nhất từ PCC.

b. Tắt mô đun tiếp theo.
c.

Tiếp tục tắt nguồn tất cả các mô đun theo trình tự bao gồm SH.

LƯU Ý: Các máy phân tích và SH có 1 công tắc điện. SHC có 3 công tắc
điện.
4. Đợi 30 giây trước khi khởi động lại hệ thống (Trang 640 Khởi động hệ
thống).
LƯU Ý: Trong khoảng thời gian chờ 30 giây:
– Đảm bảo dừng kết nối bộ định tuyến với mạng nội bộ cho khoảng thời
gian này để chấm dứt trao đổi thông tin.
– Cho phép các tụ điện xả điện dư để tránh hỏng dữ liệu.
5. Nếu có bất kỳ mô đun nào bị mất điện:
– Trong > 30 phút trên IM Analyzer, dỡ và lưu giữ các thuốc thử. Sau đó
trộn thủ công thuốc thử chính và nạp lại tất cả thuốc thử trên hệ thống
(Trang 230 Trộn thuốc thử IM theo cách thủ công).
– Trong > 2 giờ trên CH Analyzer hoặc IM Analyzer, hãy thải bỏ mọi thuốc
thử xét nghiệm còn lại trong ngăn thuốc thử, cũng như chất hiệu
chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn còn lại trong khu vực lưu trữ chất hiệu
chuẩn-chất kiểm chuẩn.
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Giới thiệu về Gián đoạn nguồn điện của hệ thống
Mỗi mô đun có một bộ UPS làm ắc quy dự phòng cho Máy tính trung tâm xử
lý (PCC) và máy tính của máy phân tích để cho phép phần mềm tắt đi khi xảy
ra sự cố gián đoạn nguồn điện. SHC lấy điện từ SH. Khi sự cố gián đoạn nguồn
điện xảy ra hoặc khi người vận hành tắt công tắc điện của IM hay CH, chức
năng làm lạnh thuốc thử cũng tắt theo.
Khi có sự cố gián đoạn nguồn điện SH hoặc khi người vận hành tắt công tắc
điện chính của SH:
• Các nắp SH và SHC sẽ khóa lại và đòi hỏi có các bước thao tác thủ công để
mở khóa và lấy mẫu ra. Nếu xảy ra tình trạng này, liên hệ với nhà cung cấp
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.
• Chức năng làm lạnh Chất hiệu chuẩn - Chất kiểm chuẩn sẽ tắt. Nếu nguồn
điện bị mất trong hơn 1/2 giờ, thì người vận hành cần dỡ thủ công Chất
hiệu chuẩn - Chất kiểm chuẩn ra khỏi khu vực lưu trữ.
• PCC, SH computer và SHC computer sẽ khởi chạy quá trình dừng máy hoàn
toàn.
• Nếu chỉ có SH bị mất điện, thì các máy phân tích khác sẽ tiếp tục xử lý
những xét nghiệm đã bắt đầu.
• Các máy phân tích sẽ lưu trữ và chuyển dữ liệu xét nghiệm mẫu cho PCC
khi SH có điện trở lại.
• Tất cả các robot của SH và SHC sẽ ngừng chuyển động.
• Mô đun giao diện LAS sẽ ngừng hoạt động.
LƯU Ý: Khi mất điện, các ngăn đựng của SH sẽ được mở khóa để có thể tiếp
cận các ống trong ngăn đựng.
Khôi phục sau sự cố gián đoạn nguồn điện hệ thống
THẬN TRỌNG
Không để công tắc điện chính của mô đun ở vị trí bật khi có sự cố
gián đoạn nguồn điện. Điều này có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng
cho hệ thống khi người vận hành khôi phục nguồn điện. Khi có sự
cố gián đoạn nguồn điện, tắt công tắc điện chính của từng mô đun.
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

645

16 Khắc phục sự cố

1. Tắt công tắc điện của tất cả các mô đun.

2. Bảo đảm Atellica Magline Transport đã trống (Trang 627 Xóa
Atellica Magline Transport trước khi khởi động).
3. Nếu phù hợp, hãy bật nguồn SH Prime và đợi 30 giây trước khi tiếp tục.

LƯU Ý: SH Prime là SH gần nhất với máy phân tích. SH Prime cung cấp
năng lượng cho PCC.
4. Nếu phù hợp, hãy bật nguồn từng SH Additional và đợi 30 giây trước khi
tiếp tục.
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5. Bật từng mô đun nếu thích hợp.

LƯU Ý: Hãy bắt đầu với mô đun bên cạnh SH Prime và tiến hành lần lượt
với các mô đun khác theo thứ tự kết nối của chúng.
6. Sau khi nguồn khôi phục về SH Prime, hãy khởi động SHC nếu phù hợp
(Trang 664 Khởi động SHC).
7. Mở và đóng hoàn toàn ngăn đựng SH (Trang 387 Mở ngăn đựng mẫu).
8. Đợi màn hình đăng nhập của màn hình hệ thống xuất hiện.
9. Đợi màn hình mô đun của từng máy phân tích xuất hiện trước khi tiếp
tục.
LƯU Ý: Nếu màn hình mô đun không hiển thị trong vòng 5 phút, hãy
chuyển sang bước tiếp theo.
10. Đăng nhập vào hệ thống (Trang 639 Đăng nhập vào hệ thống).
11. Xác nhận thành phần có trong khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn.
12. Đảm bảo tất cả mô đun ở trạng thái Ready (Sẵn sàng) hoặc Standby (Chờ)
(Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status (Tình trạng)).
13. Trong Module State (Tình trạng mô-đun), đảm bảo tất cả mô đun hiển
thị trạng thái thích hợp.
14. Nếu có bất kỳ trạng thái mô đun nào không hiển thị hoặc nếu xảy ra bất
kỳ vấn đề gì, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa
phương.
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15. Nếu có bất kỳ mô đun nào bị mất điện:
– Trong > 30 phút trên IM Analyzer, dỡ tất cả thuốc thử trên hệ thống
ra, trộn thủ công và nạp lại (Trang 230 Trộn thuốc thử IM theo cách
thủ công).
– Trong > 2 giờ, hãy thải bỏ mọi thuốc thử xét nghiệm còn lại trong ngăn
thuốc thử, cũng như chất hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn còn lại
trong khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn.

Khôi phục sau sự cố Giao diện người dùng chậm
Sự cố giao diện người dùng (UI) chậm xảy ra khi quá trình tải một cửa sổ kéo
dài hơn 5–10 giây. Ví dụ, cửa sổ mất đến 10 giây để hiển thị đầy đủ kết quả
của 200.000 bệnh nhân hoặc 500.000 sự kiện. Tình trạng này không bị coi
là sự cố khi dữ liệu đang tải (khi tính năng mất đến 30 giây để tải) hoặc trên
cửa sổ tiến trình (biểu thị thời gian trên thanh tiến trình). Cách khôi phục
sau sự cố giao diện người dùng chậm:
1. Đăng xuất (Trang 640 Đăng xuất khỏi hệ thống)và đăng nhập lại vào lại
hệ thống (Trang 639 Đăng nhập vào hệ thống).
2. Nếu sự cố giao diện người dùng chậm vẫn tiếp diễn, hãy khởi động lại
PCC (Trang 674 Khởi động lại PCC).
3. Nếu sự cố giao diện người dùng chậm vẫn tiếp diễn, liên hệ với nhà cung
cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.

Khôi phục sau sự cố khóa màn hình mô đun
Màn hình mô đun có thể gặp sự cố không liên tục khiến người vận hành
không thay đổi được màn hình. Để khôi phục sau sự cố khóa màn hình mô
đun:
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1. Tìm nút thiết lập lại ở bên phải của màn hình mô đun.

1
2

Nút thiết lập lại
Cổng USB

2. Nhấn và giữ nút thiết lập lại màn hình mô đun bằng vật thể mỏng, như
kẹp giấy, trong 10 seconds.
LƯU Ý: Trong quá trình thiết lập lại màn hình mô đun, màn hình sẽ có
màu đen. Trong khoảng 10 seconds, màn hình sẽ hiển thị màn hình thích
hợp.
3. Đợi khoảng 1 minute sau khi màn hình bật trở lại để trình điều khiển
màn hình mô đun tải đầy đủ, rồi kiểm tra để xác định xem màn hình hiển
thị mô đun còn khóa hay không.
4. Nếu màn hình hiển thị mô đun vẫn bị khóa, hãy thiết lập lại màn hình
mô đun lần thứ hai.
5. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau 2 lần thử thiết lập lại, hãy khởi động lại máy
phân tích.

Khởi động SH
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NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
1. Bảo đảm Atellica Magline Transport đã trống (Trang 627 Xóa
Atellica Magline Transport trước khi khởi động).
2. Nếu phù hợp, hãy bật nguồn SH Prime và đợi 30 – 60 giây trước khi tiếp
tục.

LƯU Ý: SH Prime là SH gần nhất với máy phân tích. SH Prime cung cấp
năng lượng cho PCC.
3. Sau khi khôi phục nguồn điện cho SH Prime, hãy khởi động SHC nếu phù
hợp (Trang 664 Khởi động SHC).
4. Bật từng công tắc điện bổ sung trên SH, nếu phù hợp.
5. Kích hoạt ngăn đựng trên SH, rồi mở và đóng hoàn toàn (Trang 387 Mở
ngăn đựng mẫu).
6. Đăng nhập (Trang 639 Đăng nhập vào hệ thống).
7. Xác nhận các thành phần trong từng khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩnchất kiểm chuẩn SH.
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8. Nếu có bất kỳ SH nào không khởi động hoặc nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì,
hãy liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.
Tắt máy và tắt nguồn mô đun SH
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Nếu phù hợp, hãy tắt nguồn SHC (Trang 666 Tắt nguồn SHC).
LƯU Ý: SH Prime là SH gần nhất với máy phân tích. Tắt nguồn mô đun
SH bổ sung ở xa nhất so với SH Prime. Tiếp tục với từng mô đun SH bổ
sung. SH Prime được tắt nguồn sau cùng.
3. Tắt nguồn từng mô đun SH bổ sung trước khi tắt SH Prime:
a.

Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).

b. Chọn một mô đun SH bổ sung.
c.

Chọn

.

– Nếu không có xét nghiệm nào đang được xử lý, hãy chọn Yes (Có).
– Nếu có xét nghiệm đang được xử lý, hãy chọn tùy chọn dừng máy
thích hợp.
4. Lặp lại bước b–c với từng mô đun SH bổ sung.
5. Chọn mô đun SH Prime và lặp lại bước c.
6. Để dừng PCC:
– Trên thanh Trạng thái, chọn

.

– Chọn Sign Out (Đăng xuất) > Yes (Có).
– Chọn Shutdown > Yes (Có). (Tắt > Có)
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7. Khi giao diện người dùng chính không hiển thị nữa, hãy sử dụng công
tắc điện để tắt nguồn tất cả SH.

8. Đợi 30 giây trước khi khởi động lại bất kỳ mô đun SH nào.
Dỡ thủ công ống Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
THẬN TRỌNG
Không tháo hay chuyển đổi lọ đựng mẫu qua nắp mở trên SH. Hệ
thống quan sát không nhận ra được các mẫu mà người vận hành
tháo hoặc chuyển đổi qua nắp mở và có thể không xử lý chúng. Chỉ
tháo lọ đựng mẫu qua ngăn đựng của SH.
Chỉ thực hiện tác vụ này khi hệ thống không thể dỡ ống khỏi khu vực lưu trữ
Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn bằng robot, như khi có sự cố về nguồn
điện hoặc robot.
LƯU Ý: Không nạp lại thủ công ống Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn. Chỉ
nạp ống Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn qua ngăn đựng SH.
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1. Nếu hệ thống vẫn có điện:
a.

Dừng SH (Trang 136 Thay đổi Module (Mô-đun) Status (Tình trạng)).

b. Mở khóa nắp sau của SH (Trang 101 Mở khóa nắp của SH).
2. Mở nắp sau của SH.
THẬN TRỌNG
Không giữ bộ kẹp robot của SH hoặc đẩy robot xuống khi di
chuyển robot theo cách thủ công. Việc giữ bộ kẹp để di chuyển
robot có thể làm hư hại cảm biến va chạm. Di chuyển robot
xuống có thể khiến bộ kẹp robot tác động đến vật khác, từ đó
có thể làm hỏng bộ kẹp robot hoặc làm vỡ lọ đựng mẫu. Chỉ di
chuyển robot bằng cách giữ thân robot và để bộ kẹp robot tránh
xa khỏi mọi chướng ngại vật.
3. Kéo thủ công robot của SH (hướng về người vận hành) sang góc phía
sau bên phải của SH.
4. Bảo đảm robot và dây cáp của SH không cản trở nắp che khu vực lưu trữ
Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn.
5. Nới lỏng 2 ốc tai hồng ở mặt sau của nắp che khu vực lưu trữ Chất hiệu
chuẩn-Chất kiểm chuẩn.

1
2
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6. Xoay mở nắp che khu vực lưu trữ Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn.

1
2
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7. Lấy hết ống Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn ra khỏi khu vực lưu trữ.

1
2

Nắp che ống Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn
Ống Chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn

a.

Tháo nắp che ống Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn.

b. Đặt nắp che ống Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn sang một bên.
c.

Lấy ống Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn ra.

d. Đặt ống Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn lên giá.
e. Lặp lại các bước a–d để lấy tất cả các ống Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm
chuẩn ra.
8. Vệ sinh khu vực lưu trữ Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn nếu phù hợp.
a.

Lau sạch khu vực lưu trữ Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn bằng
gạc hoặc vải mịn không xơ, thấm đẫm dung dịch thuốc tẩy 10%.

b. Lau sạch khu vực bảo quản Chất hiệu chuẩn – Chất kiểm chuẩn bằng
gạc hoặc vải mịn không xơ, thấm nước thuốc thử.
c.
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9. Lắp tất cả các nắp che ống Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn từ trái sang
phải, để trống 3 vị trí ở ngoài cùng bên phải (cấu hình mặc định).

LƯU Ý: Gióng thẳng các vấu trên nắp ống sao cho nắp khớp chặt vào
khu vực lưu trữ Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn.
10. Đóng nắp che khu vực lưu trữ Chất hiệu chuẩn-Chất kiểm chuẩn.
11. Siết chặt 2 ốc tai hồng trên nắp che khu vực lưu trữ Chất hiệu chuẩnChất kiểm chuẩn.

Khôi phục SH sau sự cố gián đoạn nguồn điện
THẬN TRỌNG
Không để công tắc điện chính của mô đun ở vị trí bật khi có sự cố
gián đoạn nguồn điện. Điều này có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng
cho hệ thống khi người vận hành khôi phục nguồn điện. Khi có sự
cố gián đoạn nguồn điện, tắt công tắc điện chính của từng mô đun.
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NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
1. Đảm bảo các công tắc điện mô-đun SH Prime và mô-đun SH bổ sung đều
tắt.

LƯU Ý: SH Prime là SH gần nhất với máy phân tích.
2. Bảo đảm Atellica Magline Transport đã trống (Trang 627 Xóa
Atellica Magline Transport trước khi khởi động).
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3. Bật nguồn SH Prime và đợi 30 giây trước khi tiếp tục.

LƯU Ý: SH Prime cung cấp năng lượng cho PCC.
4. Nếu phù hợp, hãy bật nguồn SH bổ sung và đợi 30 giây trước khi tiếp tục.
5. Sau khi khôi phục nguồn điện cho SH Prime, hãy khởi động SHC nếu phù
hợp (Trang 664 Khởi động SHC).
6. Nếu phù hợp, hãy bật nguồn từng công tắc điện của SH bổ sung và đợi
30 giây trước khi tiếp tục.
7. Mở và đóng hoàn toàn ngăn đựng SH (Trang 387 Mở ngăn đựng mẫu).
8. Khởi động SH (Trang 649 Khởi động SH).
9. Xác nhận các thành phần trong từng khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩnchất kiểm chuẩn SH.
10. Nếu có bất kỳ SH nào không khởi động hoặc nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì,
hãy liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.
Giới thiệu về mở khóa nắp SH theo cách thủ công
Khi xảy ra gián đoạn nguồn điện SH, nắp trước và nắp sau của SH có thể khóa
lại. Người vận hành có thể mở khóa thủ công nắp SH để truy xuất mọi mẫu
hoặc chất hiệu chuẩn và chất kiểm chuẩn từ SH.
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LƯU Ý: Khi có gián đoạn nguồn điện, ngăn đựng SH mở khóa và giúp người
vận hành có thể tiếp cận các lọ đựng mẫu trong ngăn đựng.
Mở khóa nắp SH theo cách thủ công
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
Chỉ thực hiện tác vụ này khi có gián đoạn nguồn điện, khi hệ thống không
thể mở khóa các nắp và người vận hành phải loại bỏ thủ công các mẫu hoặc
chất hiệu chuẩn và chất kiểm chuẩn khỏi SH.
1. Để mở khóa nắp trước của SH theo cách thủ công:
a.

Chèn đầu của tua vít 1 cạnh vào đường nối bên dưới góc dưới bên
phải nắp trước của SH.

b. Ấn vào khóa nắp.
c.
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2. Để mở khóa nắp sau của SH theo cách thủ công:
a.

Chèn đầu của tua vít 1 cạnh vào đường nối bên dưới góc dưới bên
phải nắp sau của SH.

b. Ấn vào khóa nắp.
c.

Mở nắp sau của SH.

Tắt Decapper
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Chọn

.

3. Chọn
và đợi Decapper tạm dừng (Trang 136 Thay đổi Module (Môđun) Status (Tình trạng)).
4. Để tắt Decapper, chọn
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1
2

Công tắc điện
Van áp suất

5. Vặn van theo chiều kim đồng hồ để tắt van áp suất ở mặt sau của
Decapper.
6. Tắt Decapper.
7. Đợi 30 giây trước khi bật Decapper (Trang 661 Bật Decapper).

Bật Decapper
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1. Nâng nắp Decapper lên và bảo đảm trong bộ gắp ống không có ống.
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2. Lắp lại nắp.

1
2
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3. Đảm bảo có thùng đựng nắp thải.

1
2

Thùng đựng nắp thải
Ngăn đựng nắp thải

4. Bảo đảm ngăn đựng nắp thải đã đóng.
5. Để khôi phục áp suất, hãy xoay van ngược chiều kim đồng hồ.
6. Bật Decapper.
7. Để khởi chạy lại Decapper trên màn hình hiển thị chính, chọn
≤ 10 phút để Decapper kết nối lại.

và đợi

Khởi động SHC
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.

664

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

16 Khắc phục sự cố

1. Đảm bảo tất cả công tắc điện của SHC đều ở vị trí tắt.

1
2
3

Công tắc điện +24VDC
Công tắc điện +48VDC
Công tắc điện của máy tính

2. Khởi động SH và đợi 30 – 60 giây (Trang 649 Khởi động SH).
3. Khởi động SHC:
a.

Bật nguồn công tắc điện + 24 VDC bên trái và chờ 10 giây.

b. Bật nguồn công tắc điện + 48 VDC giữa và chờ 10 giây.
c.

Bật công tắc điện của máy tính sang bên phải.

4. Nếu SHC không bật nguồn đúng cách:
a.

Tắt nguồn SH (Trang 651 Tắt máy và tắt nguồn mô đun SH).

b. Bật nguồn SH (Trang 649 Khởi động SH).
c.
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Tắt nguồn SHC
1. Tắt công tắc điện của máy tính SHC.

1
2
3

Công tắc điện +24VDC
Công tắc điện +48VDC
Công tắc điện của máy tính

2. Tắt công tắc điện +48VDC của SHC.
3. Tắt công tắc điện +24VDC của SHC.

Khởi động máy phân tích có DL
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
1. Loại bỏ mọi chướng ngại vật ở các khu vực sau nếu phù hợp:
– Hàng đợi vào
– Hàng đợi ra
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2. Bảo đảm công tắc điện được bật.

3. Đăng nhập vào máy phân tích (Trang 639 Đăng nhập vào hệ thống).
4. Nếu máy phân tích không khởi động hoặc nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì,
liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.
Tắt máy và tắt nguồn máy phân tích có DL
Nếu máy phân tích bị tắt nguồn trong hơn 2 giờ, lấy các thuốc thử ra khỏi
khoang thuốc thử và giữ lạnh.
1. Trên thanh Lệnh, chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
2. Chọn biểu tượng máy phân tích.
3. Để tắt nguồn máy phân tích, hãy chọn

.

– Nếu không có xét nghiệm nào đang được xử lý, hãy chọn Yes (Có).
– Nếu có xét nghiệm đang được xử lý, hãy chọn tùy chọn dừng máy
thích hợp.
LƯU Ý: Hệ thống xóa lệnh hiệu chuẩn đang chờ xử lý khi máy phân tích
tắt.
4. Để tắt nguồn DL:
a.

Chọn .

b. Chọn

.

5. Để tắt máy phân tích có DL:
– Trên thanh Trạng thái, chọn

.

– Chọn Sign Out (Đăng xuất) > Yes (Có).
– Chọn Shutdown (Tắt) > Yes (Có).
6. Đợi màn hình chuyển sang màu đen, rồi đợi tiếp 30 giây trước khi khởi
động lại hệ thống (Trang 666 Khởi động máy phân tích có DL).
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Giới thiệu về sự cố gián đoạn nguồn điện ở máy phân tích có DL
Mỗi máy có một UPS dùng làm ắc quy dự phòng cho máy tính Quản lý mô
đun (MM) để cho phép phần mềm dừng hoạt động đúng thứ tự khi có sự cố
gián đoạn nguồn điện. Khi sự cố gián đoạn nguồn điện xảy ra hoặc khi người
vận hành tắt công tắc điện của IM hay CH, chức năng làm lạnh thuốc thử
cũng tắt theo.
Khôi phục sau sự cố gián đoạn nguồn điện ở máy phân tích có DL
THẬN TRỌNG
Không để công tắc điện chính của mô đun ở vị trí bật khi có sự cố
gián đoạn nguồn điện. Điều này có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng
cho hệ thống khi người vận hành khôi phục nguồn điện. Khi có sự
cố gián đoạn nguồn điện, tắt công tắc điện chính của từng mô đun.
NGUY CƠ VỀ ĐIỆN
Không vận hành các mô đun khi không có nối đất bảo vệ để phòng
tránh điện giật. Điện giật có thể làm hư hỏng thiết bị và gây hại cho
cơ thể. Cẩn trọng khi làm việc quanh các vị trí này hoặc liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương để biết thêm
thông tin về việc sử dụng nối đất bảo vệ và phòng tránh nguy cơ
điện giật.
NGUY CƠ VỀ ĐIỆN
Không cắm dây điện khi công tắc điện của mô đun đang ở vị trí bật.
Nếu người vận hành cắm phích điện khi công tắc điện đang bật,
hiện tượng điện giật có thể xảy ra, gây tổn hại cho cơ thể và làm hư
hỏng thiết bị.
1. Tắt công tắc điện.
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2. Khi có điện trở lại, bật công tắc điện.

3. Khởi động máy phân tích (Trang 666 Khởi động máy phân tích có DL).
4. Nếu máy phân tích bị tắt nguồn:
– Trong > 30 phút trên IM Analyzer, dỡ tất cả thuốc thử trên hệ thống
ra, trộn thủ công và nạp lại (Trang 230 Trộn thuốc thử IM theo cách
thủ công).
– Trong > 2 giờ, thải bỏ tất cả thuốc thử xét nghiệm còn lại trong khoang
thuốc thử.

Mở khóa nắp của máy phân tích theo cách thủ công
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
Chỉ thực hiện tác vụ này khi có gián đoạn nguồn điện.
1. Tìm khe tiếp cận khóa thích hợp ở bên phải của máy phân tích.

2. Chèn đầu của tua vít 1 cạnh vào khe thích hợp.
3. Ấn xuống để mở khóa nắp.
4. Mở nắp trước của nắp thích hợp.
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Tháo nắp trước của DL
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
1. Tạm dừng DL và mở khóa nắp trước (Trang 106 Khóa và mở khóa nắp
của DL).
2. Đẩy trạm làm việc ra xa khỏi nắp của DL.
3. Đặt một tay bên dưới tay cầm ở nắp trước của DL.

1
2

Phần đầu của nắp trước
Tay cầm ở nắp trước

4. Đặt tay kia vào phần đầu của nắp để dẫn hướng.
5. Đẩy nắp lên trên và ra khỏi hệ thống.

670

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

16 Khắc phục sự cố

LƯU Ý: Khi nắp không còn được lắp khít nữa, ký hiệu Front Cover (Nắp
phía trước) sẽ chuyển thành màu vàng để biểu thị máy phân tích không
thể xử lý mẫu.
6. Đặt nắp sang một bên.

Lắp lại nắp trước của DL
1. Cầm nắp trước của DL bằng 2 tay và ấn chắc nắp vào phần phía trước
của cụm DL.

1
2

Phần đầu của nắp trước
Tay cầm ở nắp trước

2. Trượt nắp xuống dưới cho đến khi nắp chìm vào hốc lắp.
3. Ấn phần đầu của nắp xuống để bảo đảm các trụ khớp chặt vào hốc lắp.
LƯU Ý: Giữa nắp và DL không được có khe hở. Phần đáy của nắp phải
khít với bề mặt làm việc. Nắp được lắp chặt khi ký hiệu Front Cover (Nắp
phía trước) không có màu vàng nữa.
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Tháo nắp sau của DL
1. Tạm dừng DL và mở khóa nắp sau (Trang 106 Khóa và mở khóa nắp của
DL).
2. Đặt một tay bên dưới tay cầm ở nắp sau của DL.

1
2

Phần đầu của nắp sau
Tay cầm ở nắp sau

3. Đặt tay kia vào phần đầu của nắp để dẫn hướng.
4. Đẩy nắp lên trên và ra khỏi hệ thống.
LƯU Ý: Khi nắp không còn được lắp khít nữa, ký hiệu Back Cover (Nắp
phía sau) sẽ chuyển thành màu vàng để biểu thị máy phân tích không
thể xử lý mẫu.
5. Đặt nắp sang một bên.
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Lắp lại nắp sau của DL
1. Cầm nắp sau của DL bằng 2 tay và ấn nắp chắc chắn vào phần phía sau
của cụm DL.

1
2

Phần đầu của nắp sau
Tay cầm ở nắp sau

2. Trượt nắp xuống dưới cho đến khi nắp chìm vào hốc lắp.
3. Ấn phần đầu của nắp xuống để bảo đảm các trụ khớp chặt vào hốc lắp.
LƯU Ý: Giữa nắp và DL không được có khe hở. Phần đáy của nắp phải
khít với bề mặt làm việc. Nắp được lắp chặt khi ký hiệu Back Cover (Nắp
phía sau) không có màu vàng nữa.

Khôi phục sau sự cố Khóa phần mềm
1. Nếu hệ thống hiển thị màn hình xanh, hãy đợi màn hình khôi phục.
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LƯU Ý: Với hầu hết các sự cố, hệ thống cần 1–3 phút để tự sửa chữa.
Đợi hệ thống tự động hoàn thành việc sửa chữa trong vòng đủ 10 phút
để tránh hủy hoặc làm gián đoạn tất cả xét nghiệm của bệnh nhân. Nếu
hệ thống không khởi động lại sau 10 phút, thì PCC sẽ tự động khởi động
lại. Hệ thống sẽ ghi lại sự kiện này sau khi khởi động lại thành công.
–

: cho biết đang tiến hành sửa chữa hoặc bảo trì hệ thống

–

: cho biết thời gian chờ tối đa là 10 phút

2. Nếu sự cố khóa phần mềm vẫn tiếp diễn, liên hệ với nhà cung cấp dịch
vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.

Khởi động lại PCC
1. Bảo đảm không tác vụ nào sau đây đang được thực hiện để tránh mất
dữ liệu:
– Đang xử lý xét nghiệm: chọn 1 trong các mục sau:
– Chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist Overview (Tổng
quan về danh sách công việc) và chọn bộ lọc All (Tất cả)
– Chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng) và kiểm tra trạng
thái máy phân tích cần xử lý.
– Xử lý tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.
– LIS truyền kết quả: chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist
Overview (Tổng quan về danh sách công việc) và đảm bảo
đính kèm vào tất cả các kết quả xét nghiệm.

được

– Các hoạt động bảo trì bao gồm sao lưu, lưu trữ và xóa cơ sở dữ liệu,
cũng như di chuyển sang cơ sở dữ liệu lịch sử: chọn trong
Maintenance (Bảo trì) > Schedule (Lịch trình) và tìm kiếm hoạt động
thích hợp.
– Xuất: nằm ở một số khu vực.
– In ra máy in hoặc tệp.
– Các trạng thái của hệ thống như Processing (Đang xử lý) và Diagnostics
(Chẩn đoán): chọn System (Hệ thống) > Status (Tình trạng).
– IM Analyzer: Bất kỳ kết quả xét nghiệm nào được tạo khung chất kiểm
chuẩn chờ phát hành có giá đỡ đóng (Waiting For Bracket (Chờ giá
đỡ): chọn Worklist (Danh sách công việc) > Worklist Overview
(Tổng quan về danh sách công việc)).
2. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

3. Chọn Sign Out (Đăng xuất) > Yes (Có) > Restart (Khởi động lại).
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4. Đọc thông báo thận trọng: To prevent loss of data, ensure sample
processing and maintenance activities are complete before attempting
a Restart. (Để tránh mất dữ liệu, đảm bảo các hoạt động xử lý và duy trì
mẫu hoàn tất trước khi thử Khởi động lại.)
5. Chọn 1 trong các mục sau:
– Restart the PCC Workstation and the SH or DL only (Chỉ khởi động lại
Trạm làm việc PCC và SH hoặc DL)
– Restart the PCC Workstation and All Modules (Khởi động lại trạm làm
việc PCC và tất cả mô-đun)
6. Đảm bảo hệ thống không xử lý xét nghiệm, sau đó chọn Restart (Khởi
động lại).
LƯU Ý: Nếu PCC không khởi động lại được, bàn phím không phản ứng,
hoặc giao diện người dùng bị khóa sau khoảng thời gian chờ 2 phút:
a.

Nhấn CTRL+ALT+DEL rồi chọn
hình.

ở góc dưới bên phải của màn

b. Chọn Restart (Khởi động lại) > Yes (Có).
Hệ thống đóng phiên, làm mới giao diện người dùng và đưa người vận
hành trở về phần lời nhắc đăng nhập (Trang 639 Đăng nhập vào hệ
thống).

Giới thiệu về lưu trữ tài liệu và cài đặt phần mềm
Với mỗi bản phát hành phiên bản phần mềm Atellica Solution, khách hàng
sẽ nhận được:
• Hướng dẫn cài đặt và ứng dụng phần mềm
• Ghi chú phát hành phần mềm
• Gói trợ giúp trực tuyến
• Tệp pdf hướng dẫn vận hành

Tải xuống ghi chú phát hành phần mềm
Nếu không truy cập được Internet, hãy liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật tại địa phương.
1. Trong trình duyệt, như Internet Explorer, trên một máy tính hoặc máy
tính bảng độc lập, nhập www.siemens.com/eIFU.
2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Login/Register > Login (Đăng nhập/
đăng ký > Đăng nhập).
LƯU Ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn truy cập trang web, hãy đăng ký
(Trang 35 Đăng ký dịch vụ trực tuyến).
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Nếu Laboratory Diagnostics Document Library (Thư viện tài liệu chẩn
đoán của phòng xét nghiệm) được chọn trong khi đăng ký, thì khu vực
này sẽ xuất hiện sau khi bạn đăng nhập. Nếu không, hãy chọn dịch vụ đó.
3. Để lọc tài liệu theo ngôn ngữ, hãy bảo đảm rằng tùy chọn đó được chọn.
4. Trong Product (Sản phẩm), chọn Atellica Solution > Atellica Platform
(Atellica Solution > Nền tảng Atellica).
5. Trong Document types (Loại tài liệu), chọn Instrument and Software
Information > Release Notes (Thông tin về phần mềm và thiết bị > Lưu
ý phát hành).
6. Chọn phiên bản phần mềm phù hợp.
7. Chọn Download (Tải xuống) để in hoặc lưu ghi chú phát hành (RN).
8. Để tìm hiểu mọi sự cố đã biết, cải tiến phần mềm hoặc sửa lỗi, đọc RN.

Giới thiệu về hỗ trợ từ xa
Nếu phù hợp, nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương sẽ kết nối trực
tiếp với hệ thống để khởi chạy điều khiển từ xa, truy vấn chẩn đoán hệ thống
hoặc truy xuất thông tin cơ sở dữ liệu. Từ hệ thống, người vận hành sử dụng
để liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương để đặt câu hỏi,
yêu cầu thông tin hay khắc phục sự cố nhanh chóng thông qua một kết nối
được mã hóa để bảo đảm tính riêng tư của dữ liệu bệnh nhân. Người vận
hành khởi tạo yêu cầu bằng cách sử dụng 1 trong các thiết bị sau:
• Màn hình hiển thị hệ thống: có
màn hình.

với các tính năng trò chuyện và chia sẻ

• Máy tính bảng của người vận hành: có
với các tính năng chia sẻ video,
trò chuyện, camera và âm thanh để gửi ảnh và âm thanh kèm theo mỗi
yêu cầu hỗ trợ dịch vụ.
Người vận hành có thể chọn trong 3 quy trình dưới đây sau khi chọn
Quy trình hỗ trợ từ xa

:

Lưu ý

Open a Service Support Người vận hành sẽ tạo một phiếu yêu cầu hỗ trợ
Ticket (Mở nhãn hỗ trợ (Trang 679 Gửi yêu cầu dịch vụ gọi lại qua điện
dịch vụ)
thoại). Nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa
phương sẽ gọi lại hoặc nhắn tin cho người vận
hành trong khoảng thời gian tối thiểu được cấu
hình sẵn ngay trên màn hình. Người vận hành
cũng có tùy chọn cho phép nhà cung cấp gọi vào
thời điểm khác ngoài khoảng thời gian tối thiểu
được cấu hình sẵn theo gia số nửa giờ lên tới 6
giờ sau.
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Quy trình hỗ trợ từ xa

Lưu ý

Start Remote Session
Only (Chỉ khởi động
phiên từ xa)

Người vận hành khởi tạo yêu cầu hỗ trợ qua điện
thoại. Nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa
phương sẽ yêu cầu người vận hành mở một
phiên từ xa trong khi vẫn kết nối điện thoại
(Trang 683 Bắt đầu phiên từ xa mà không tạo
phiếu hỗ trợ dịch vụ).

See All Service Support
Tickets Created On the
System (Xem tất cả các
nhãn hỗ trợ dịch vụ
được tạo trên hệ thống)

Người vận hành sẽ tìm kiếm trong các phiếu hiện
có để xem trạng thái của các vấn đề được báo
cáo (Trang 683 Xem các phiếu hỗ trợ dịch vụ
được mở thông qua hỗ trợ từ xa). Các phiếu hiện
có ở chế độ chỉ đọc. Chỉ những phiếu mà người
vận hành mở qua tính năng Service Support
Request (Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ) trên hệ thống
mới hiển thị tại đây. Các phiếu hỗ trợ do nhà cung
cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương mở sẽ không
hiển thị.

Service Support
Request (Yêu cầu hỗ
trợ dịch vụ)

Lưu ý

Trợ giúp kỹ thuật được
kích hoạt

Cho biết Dịch vụ từ xa đã được kích hoạt, kết nối
và gửi dữ liệu để giám sát chẩn đoán từ xa. Người
vận hành có thể khởi tạo một phiên từ xa hoặc
gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Trợ giúp kỹ thuật được
kết nối

Cho biết có một phiên từ xa đang hoạt động với
hỗ trợ từ xa. Ngoài ra, hệ thống sẽ chuyển dữ
liệu cho dịch vụ từ xa để cảnh báo bảo trì dựa
trên tình trạng.

Trợ giúp kỹ thuật được
thu gọn

Cho biết hệ thống đang tạo Service Support
Request (Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ) và cửa sổ Dịch
vụ từ xa được thu gọn. Người vận hành có thể
chọn biểu tượng này để mở lại cửa sổ.

Cho biết hệ thống có thể liên lạc với Dịch vụ từ
xa, nhưng người vận hành phải gọi cho bộ phận
Trợ giúp kỹ thuật không trợ giúp kỹ thuật để lập phiếu.
có phiếu
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Service Support
Request (Yêu cầu hỗ
trợ dịch vụ)

Lưu ý

Cảnh báo trợ giúp kỹ
thuật

Cho biết hệ thống không thể liên lạc với Dịch vụ
từ xa. Người vận hành nên kiểm tra kết nối
mạng, trạng thái máy chủ LCM và proxy máy chủ
LCM tới Internet để khắc phục sự cố.

Next (Tiếp)

Chuyển tới bước tiếp theo.

Làm mới danh sách

Cập nhật danh sách phiếu cho mô-đun hoặc hệ
thống đã chọn.

Quay lại

Trở về bước trước.

Phone (Điện thoại)

Khởi tạo cuộc gọi lại.

Remote Chat or Control Khởi tạo phiên điều khiển từ xa có trò chuyện.
Session (Phiên điều
khiển hoặc trò chuyện
từ xa)

678

Short Description (Mô
tả tóm tắt)

Cho biết tiêu đề duy nhất để phân biệt với các
phiếu hỗ trợ dịch vụ đang mở khác. Giới hạn 40
ký tự.

Problem Description
(Mô tả vấn đề)

Cho biết mô tả chi tiết thể hiện thông tin hoặc
dịch vụ hỗ trợ được yêu cầu. Giới hạn 2000 ký tự.

File List (Danh sách tập
tin) (Danh sách tệp)

Liệt kê tất cả các tập tin ảnh, video hoặc dữ liệu
đính kèm vào phiếu. Người vận hành có thể đính
kèm tối đa 10 tập tin với tổng cộng 1GB không
nén vào phiếu hỗ trợ dịch vụ.

Launch Camera (Khởi
động camera)

Chụp ảnh hoặc quay video để đính kèm vào
phiếu hỗ trợ dịch vụ. Chỉ có sẵn trên máy tính
bảng của người vận hành.

Screen Capture (Chụp
màn hình)

Thêm ảnh chụp màn hình vào phiếu hỗ trợ dịch
vụ để chụp ảnh màn hình được hiển thị phía sau
cửa sổ Service Support Request (Yêu cầu hỗ trợ
dịch vụ).

Add File (Thêm tập tin)

Thêm tập tin vào phiếu hỗ trợ dịch vụ.
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Service Support
Request (Yêu cầu hỗ
trợ dịch vụ)

Lưu ý

End Remote Session
(Kết thúc phiên từ xa)

Kết thúc phiên dịch vụ từ xa ngay lập tức. Để khởi
tạo một phiên từ xa, cần có mật mã mới
(Trang 683 Bắt đầu phiên từ xa mà không tạo
phiếu hỗ trợ dịch vụ).
Thu nhỏ cửa sổ yêu cầu hỗ trợ. Để mở lại cửa sổ,
hãy chọn

.

Cancel (Hủy)

Hủy quy trình làm việc.

TeamViewer

Lưu ý
Khởi tạo video từ người vận hành tới nhà cung
cấp hỗ trợ.
Khởi tạo phiên trò chuyện giữa người vận hành
và nhà cung cấp hỗ trợ.
Khởi tạo Whiteboard để người vận hành đánh
dấu hoặc vẽ trên màn hình.
Hiển thị nhà cung cấp hỗ trợ được kết nối cùng
với địa chỉ IP.
Thu nhỏ màn hình TeamViewer.
Mở thêm thông tin chi tiết cho từng tính năng.
Chấm dứt phiên dịch vụ từ xa. Để khởi tạo một
phiên từ xa, cần có mật mã mới (Trang 683 Bắt
đầu phiên từ xa mà không tạo phiếu hỗ trợ
dịch vụ).

Gửi yêu cầu dịch vụ gọi lại qua điện thoại
1. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

2. Chọn Open a Service Support Ticket (Mở nhãn hỗ trợ dịch vụ) > Next
(Tiếp).
3. Chọn mô-đun hoặc hệ thống thích hợp.

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

679

16 Khắc phục sự cố

LƯU Ý: Người vận hành chỉ có thể chọn 1 mô-đun hoặc hệ thống với mỗi
yêu cầu. Nếu vấn đề liên quan đến giao diện người dùng, toàn bộ hệ
thống hoặc không theo mô-đun cụ thể, hãy chọn hệ thống.
4. Chọn Next (Tiếp).
5. Để xem, lọc hoặc làm mới các phiếu hỗ trợ dịch vụ đang mở cho mô-đun
hoặc hệ thống này, hãy xem (Trang 683 Xem các phiếu hỗ trợ dịch vụ
được mở thông qua hỗ trợ từ xa).
6. Chọn Next (Tiếp).
7. Chọn 1 Service Type (Loại dịch vụ) (Loại dịch vụ):
– Urgent Service Request - System is not able to process. (Yêu cầu dịch
vụ khẩn cấp - Hệ thống không thể xử lý.): tồn tại một vấn đề có mức
ưu tiên cao nhất, chẳng hạn như hệ thống ngoại tuyến hoặc khắc phục
sự cố không giải quyết được vấn đề.
– Service Type (Loại dịch vụ) (Loại dịch vụ): hoạt động của hệ thống mất
một số chức năng hoặc xuống cấp cần bảo dưỡng.
– Information Request (Yêu cầu thông tin): hệ thống không mất chức
năng nhưng người vận hành yêu cầu gọi lại để được hướng dẫn vận
hành hệ thống, làm rõ hướng dẫn vận hành hoặc trả lời câu hỏi.
8. Chọn Next (Tiếp).
9. Chọn Phone (Điện thoại).
LƯU Ý: Các trường bắt buộc bắt đầu bằng kẻ sọc màu tím.
10. Chọn ASAP (Sớm nhất có thể) hoặc nếu yêu cầu thời gian gọi lại cụ thể,
hãy chọn thời gian đó từ menu thả xuống Time.
LƯU Ý: Nếu người vận hành chọn ASAP (Sớm nhất có thể), một thông
báo sẽ hiển thị cho biết thời gian gọi lại theo thỏa thuận cấp dịch vụ của
họ và được cấu hình vào lúc cài đặt hệ thống.
11. Nhập First Name (Tên), Last Name (Họ) và Phone Number (Số điện thoại)
của người vận hành.
12. Chọn Next (Tiếp).
13. Nhập Short Description (Mô tả tóm tắt) và Problem Description (Mô tả
vấn đề).
14. Nếu phiếu hỗ trợ dịch vụ được khởi tạo từ máy tính bảng của người vận
hành, hãy chọn Launch Camera (Khởi động camera) để đính kèm ảnh
hoặc video.
15. Để đính kèm một tập tin thích hợp vào phiếu, hãy chọn Add File (Thêm
tập tin), tìm kiếm và chọn tập tin rồi chọn Open (Mở).
LƯU Ý: Người vận hành có thể đính kèm tối đa 10 tập tin với tổng kích
thước không nén là 1 GB vào 1 phiếu hỗ trợ dịch vụ. Người vận hành
phải đính kèm tất cả các tập tin trước khi lưu phiếu và không thể thêm
tập tin đính kèm vào phiếu đã gửi.
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16. Chọn Next (Tiếp).
17. Đợi có xác nhận đã hoàn tất yêu cầu.
18. Để thu nhỏ cửa sổ Service Support Request (Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ), hãy
chọn

.

19. Đợi nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương gọi trong thời gian trên
hợp đồng hoặc tùy chọn.
20. Để ngắt kết nối khỏi phiên từ xa bất kỳ lúc nào, hãy chọn End Remote
Session (Kết thúc phiên từ xa) > Yes (Có) > OK.
21. Để đóng cửa sổ Service Support Request (Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ), hãy
chọn .
Gửi yêu cầu dịch vụ qua phiên trò chuyện
1. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

2. Chọn Open a Service Support Ticket (Mở nhãn hỗ trợ dịch vụ) > Next
(Tiếp).
3. Chọn mô-đun hoặc hệ thống thích hợp.
LƯU Ý: Người vận hành chỉ có thể chọn 1 mô-đun hoặc hệ thống với mỗi
yêu cầu. Nếu vấn đề liên quan đến giao diện người dùng, toàn bộ hệ
thống hoặc không theo mô-đun cụ thể, hãy chọn hệ thống.
4. Chọn Next (Tiếp).
5. Để xem, lọc hoặc làm mới các phiếu hỗ trợ dịch vụ đang mở cho mô-đun
hoặc hệ thống này, hãy xem (Trang 683 Xem các phiếu hỗ trợ dịch vụ
được mở thông qua hỗ trợ từ xa).
6. Chọn Next (Tiếp).
7. Chọn 1 Service Type (Loại dịch vụ) (Loại dịch vụ):
– Urgent Service Request - System is not able to process. (Yêu cầu dịch
vụ khẩn cấp - Hệ thống không thể xử lý.): tồn tại một vấn đề có mức
ưu tiên cao nhất, chẳng hạn như hệ thống ngoại tuyến hoặc khắc phục
sự cố không giải quyết được vấn đề.
– Service Type (Loại dịch vụ) (Loại dịch vụ): hoạt động của hệ thống mất
một số chức năng hoặc xuống cấp cần bảo dưỡng.
– Information Request (Yêu cầu thông tin): hệ thống không mất chức
năng nhưng người vận hành yêu cầu gọi lại để được hướng dẫn vận
hành hệ thống, làm rõ hướng dẫn vận hành hoặc trả lời câu hỏi.
8. Để sử dụng tính năng chia sẻ màn hình và trò chuyện, hãy chọn Remote
Chat or Control Session (Phiên điều khiển hoặc trò chuyện từ xa).
LƯU Ý: Các trường bắt buộc bắt đầu bằng kẻ sọc màu tím.
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9. Chọn ASAP (Sớm nhất có thể) hoặc nếu yêu cầu thời gian gọi lại cụ thể,
hãy chọn thời gian đó từ menu thả xuống Time.
LƯU Ý: Nếu người vận hành chọn ASAP (Sớm nhất có thể), một thông
báo sẽ hiển thị cho biết thời gian gọi lại theo thỏa thuận cấp dịch vụ của
họ và được cấu hình vào lúc cài đặt hệ thống.
10. Nhập First Name (Tên), Last Name (Họ) và Phone Number (Số điện thoại)
của người vận hành.
11. Chọn Next (Tiếp).
12. Nhập Short Description (Mô tả tóm tắt) và Problem Description (Mô tả
vấn đề).
13. Nếu phiếu hỗ trợ dịch vụ được khởi tạo từ máy tính bảng của người vận
hành, hãy chọn Launch Camera (Khởi động camera) để đính kèm ảnh
hoặc video.
14. Để bao gồm ảnh chụp màn hình, hãy chọn Screen Capture (Chụp màn
hình).
15. Để đính kèm một tập tin vào phiếu, hãy chọn Add File (Thêm tập tin),
tìm kiếm và chọn tập tin rồi chọn Open (Mở).
LƯU Ý: Người vận hành có thể đính kèm tối đa 10 tập tin với tổng kích
thước không nén là 1 GB vào 1 phiếu hỗ trợ dịch vụ. Người vận hành
phải đính kèm tất cả các tập tin trước khi lưu phiếu và không thể thêm
tập tin đính kèm vào phiếu đã gửi.
16. Chọn Next (Tiếp).
17. Đợi ID phiếu có thời gian chờ tối thiểu được cấu hình sẵn và tên của nhà
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương hiển thị.
18. Đợi nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương bắt đầu phiên trò
chuyện:
a.

Đọc thông báo cảnh báo và chọn Unlock (Mở khóa).

b. Đăng nhập.
c.

Để xác nhận hoạt động truy cập phiên từ xa của nhà cung cấp dịch
vụ, chọn Allow.

LƯU Ý: Khi phiên từ xa đang hoạt động,
19. Trong TeamViewer, chọn

được hiển thị.

.

20. Nhập văn bản vào phiên trò chuyện và chọn Send (Gửi).
21. Để thu nhỏ cửa sổ Service Support Request (Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ), hãy
chọn

.

22. Để ngắt kết nối khỏi phiên từ xa bất kỳ lúc nào, hãy chọn End Remote
Session (Kết thúc phiên từ xa) > Yes (Có) > OK.
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23. Để đóng cửa sổ Service Support Request (Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ), hãy
chọn .
Bắt đầu phiên từ xa mà không tạo phiếu hỗ trợ dịch vụ
Người vận hành khởi tạo yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại. Nhà cung cấp hỗ trợ
kỹ thuật tại địa phương sẽ yêu cầu người vận hành mở một phiên từ xa trong
khi vẫn giữ liên lạc qua điện thoại.
1. Trên thanh Trạng thái, chọn

.

2. Chọn Start Remote Session Only (Chỉ khởi động phiên từ xa) > Next
(Tiếp).
3. Đợi Passcode (Mã truyền) hiển thị.
LƯU Ý: Nếu Passcode (Mã truyền) không được tạo ra, một thông báo lỗi
sẽ hiển thị. Thông báo cho nhà cung cấp qua điện thoại rằng không có
Passcode (Mã truyền) nào được tạo ra.
4. Cung cấp Passcode (Mã truyền) gồm 4 chữ số cho nhà cung cấp qua điện
thoại.
5. Đợi nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương bắt đầu phiên từ xa:
a.

Đọc thông báo cảnh báo và chọn Unlock (Mở khóa).

b. Đăng nhập.
c.

Để xác nhận hoạt động truy cập phiên từ xa của nhà cung cấp dịch
vụ, chọn Allow.

LƯU Ý: Khi phiên từ xa hoạt động,

và cửa sổ TeamViewer sẽ hiển thị.

6. Để thu nhỏ cửa sổ Service Support Request (Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ), hãy
chọn

.

7. Để ngắt kết nối khỏi phiên từ xa bất kỳ lúc nào, hãy chọn End Remote
Session (Kết thúc phiên từ xa) > Yes (Có) > OK.
8. Để đóng cửa sổ Service Support Request (Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ), hãy
chọn .
Xem các phiếu hỗ trợ dịch vụ được mở thông qua hỗ trợ từ xa
Chỉ những phiếu mà người vận hành mở qua tính năng Service Support
Request (Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ) trên hệ thống mới hiển thị tại đây. Các phiếu
hỗ trợ do nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương mở hoặc do khách
hàng thêm vào thông qua cuộc gọi tới số điện thoại của nhà cung cấp hỗ
trợ kỹ thuật tại địa phương sẽ không hiển thị.
1. Trên thanh Trạng thái, chọn
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2. Chọn See All Service Support Tickets Created On the System (Xem
tất cả các nhãn hỗ trợ dịch vụ được tạo trên hệ thống) > Next (Tiếp).
3. Chọn mô-đun hoặc hệ thống thích hợp.
LƯU Ý: Người vận hành chỉ có thể chọn 1 mô-đun hoặc hệ thống với mỗi
yêu cầu.
4. Chọn Next (Tiếp).
LƯU Ý: Chỉ những phiếu hỗ trợ dịch vụ đang mở mà người vận hành mở
qua tính năng Service Support Request (Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ) trên hệ
thống mới hiển thị tại đây cho mô-đun hoặc hệ thống này. Một thông
báo sẽ hiện ra nếu không có phiếu hỗ trợ dịch vụ nào đang mở. Các
phiếu hỗ trợ dịch vụ hiện có ở chế độ chỉ đọc và hiển thị:
– Chỉ để tham khảo.
– Theo tên mô-đun hoặc hệ thống và số phiếu.
– Phiếu mới nhất đầu tiên.
5. Để lọc danh sách, hãy chọn Filter (Bộ lọc):
– Để lọc theo Status (Tình trạng), hãy chọn Open (Mở).
– Để lọc theo Reported by (Báo cáo bởi), hãy chọn một người vận hành
từ menu thả xuống.
– Để lọc theo Service Type (Loại dịch vụ) (Loại dịch vụ), hãy chọn 1 từ
menu thả xuống.
– Để lọc theo Module (Mô-đun), hãy chọn một mô-đun.
– Để lọc theo phạm vi ngày, hãy chọn Creation Date Range (Phạm vi
ngày tạo), chọn ngày From (Từ) và To (Đến) từ mỗi

rồi chọn OK.

6. Để làm mới danh sách và hiển thị bất kỳ phiếu mới nào, hãy chọn Refresh
(Làm mới).
7. Chọn

để đóng.

Sử dụng tập tin truyền tải SRS
SRS truyền tải các tập tin phần mềm (bao gồm cả trợ giúp trực tuyến) và tài
liệu.
1. Để cài đặt các tập tin được truyền tải từ SRS, hãy xem (Trang 619 Cài đặt
Bản cập nhật phần mềm và Trợ giúp trực tuyến bằng Smart Remote
Services).
2. Xem lại Ghi chú phát hành để tìm hiểu về các bản cập nhật và tính năng
phần mềm chẳng hạn như trợ giúp trực tuyến.
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3. Để tìm các tài liệu được truyền, hãy chọn

và đi đến F:.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương
1. Để kết nối với yêu cầu hỗ trợ dịch vụ trực tiếp, hãy chọn
(Trang 676 Giới thiệu về hỗ trợ từ xa).
2. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua điện thoại, tìm thông tin liên hệ hỗ
trợ kỹ thuật tại địa phương trên hệ thống.
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17 Setup (Cài đặt): Test Definition (Xác định
xét nghiệm)
Sử dụng Setup (Cài đặt) > Test Definition (Xác định xét nghiệm) để tùy
chỉnh các tùy chọn mẫu, thông số xét nghiệm và tùy chọn hệ thống cho
phòng xét nghiệm.
Để thay đổi cài đặt hệ thống, cần phải có cấp bảo mật thích hợp.
THẬN TRỌNG
Không tùy chỉnh các tùy chọn khi chưa chọn giá trị thích hợp cho
phòng xét nghiệm và phải liên tục đánh giá tính toàn vẹn của giá
trị đó. Tùy chỉnh không hợp lý có thể tạo ra kết quả không mong đợi.
Phòng xét nghiệm có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các cài đặt hệ thống
đều chính xác dù nhân viên phòng xét nghiệm đặt giá trị, người cung cấp
hỗ trợ kỹ thuật của Siemens đặt giá trị do phòng xét nghiệm chỉ định hay
người cung cấp hỗ trợ kỹ thuật của Siemens đặt giá trị về giá trị mặc định gốc.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các tính năng Setup (Cài đặt), hãy tham
khảo phần trợ giúp trực tuyến cho hệ thống.

Giới thiệu về Test Definition (Xác định xét nghiệm)
Thẻ Test Definition (Xác định xét nghiệm) cho phép truy cập các tính năng
sau:
Tính năng

Lưu ý

Assays Configuration (Cấu hình thí
nghiệm)

Bật hoặc tắt các xét nghiệm trên hệ
thống hoặc máy phân tích.

CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH)

Cho phép xem và chỉnh sửa các
thông số xét nghiệm CH.

IM Test Definition (Xác định xét
nghiệm IM)

Cho phép xem và chỉnh sửa các
thông số xét nghiệm IM.

Ratios and Panels (Tỉ lệ và bảng điều Cho phép xem, xác định và chỉnh
khiển)
sửa các mục sau:
• Xét nghiệm tỷ lệ
• Bảng pha loãng
• Bảng xét nghiệm
• Xét nghiệm ngoài hệ thống
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Tính năng

Lưu ý

Test Display Order (Lệnh hiển thị xét Cho phép tùy chỉnh thứ tự hiển thị
nghiệm)
các xét nghiệm trên hệ thống.
Open Channel (Mở kênh)

Cho phép cấu hình các xét nghiệm
do người vận hành xác định cho
CH Analyzer.

Sort Test Definition (Phân loại xác
định xét nghiệm)

Cho phép phòng xét nghiệm thêm
và xóa mã phân loại. Hệ thống sử
dụng các mã này để phân loại mẫu
trong các hàng giá SH theo yêu cầu
xử lý.

Giới thiệu về Assays Configuration (Cấu hình thí nghiệm)
Phòng xét nghiệm sử dụng Assays Configuration (Cấu hình thí nghiệm) để
kích hoạt hoặc vô hiệu hóa xét nghiệm trên hệ thống hoặc đặt xét nghiệm
ở chế độ Troubleshooting (Xử lý sự cố). Assays Configuration (Cấu hình thí
nghiệm) cũng cho phép các phòng xét nghiệm sở hữu nhiều CH Analyzer
hoặc nhiều IM Analyzer chỉ định những xét nghiệm và Specimen Types (Các
loại mẫu vật) sẽ được xử lý trên từng máy phân tích trong hệ thống.
Assays Configuration (Cấu hình thí nghiệm) được chia thành tab IM và CH.
Mỗi tab có các bảng Filters (Bộ lọc) và Enable Assays and Specimen Type
Usage (Bật thử nghiệm và sử dụng loại mẫu vật). Bảng Filters (Bộ lọc) giới
hạn số lượng xét nghiệm được hiển thị trong bảng Enable Assays and
Specimen Type Usage (Bật thử nghiệm và sử dụng loại mẫu vật), còn Enable
Assays and Specimen Type Usage (Bật thử nghiệm và sử dụng loại mẫu vật)
cung cấp các tùy chọn để cấu hình việc xử lý xét nghiệm trên hệ thống và
trên từng máy phân tích trong hệ thống.
Enable Assays and Specimen Type Usage (Bật thử nghiệm và sử dụng loại
mẫu vật) hiển thị tất cả các xét nghiệm có thông tin nhận dạng xét nghiệm
trên hệ thống đáp ứng được tiêu chí lọc. Các tiêu chí sau có sẵn:
Tiêu chí

Lưu ý

System Enabled Only
Tất cả các xét nghiệm chỉ được Enabled (Đã bật)
(Chỉ hệ thống được bật) trên System (Hệ thống).
LƯU Ý: Đối với các hệ thống có nhiều IM Analyzer
hoặc nhiều CH Analyzer, phòng xét nghiệm có
thể kích hoạt xét nghiệm trên hệ thống, nhưng
vô hiệu hóa xét nghiệm đó trên tất cả các máy
phân tích, trừ 1 máy.
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Tiêu chí

Lưu ý

Assay (Xét nghiệm)

Một xét nghiệm riêng lẻ.
LƯU Ý: Người vận hành truy cập xét nghiệm
trong menu thả xuống. Mỗi xét nghiệm được liệt
kê với một yếu tố ngoặc đơn chứa mã thuốc thử.

Enabled (Đã bật)

Tất cả các xét nghiệm được Enabled (Đã bật) trên
1 hoặc nhiều máy phân tích.

Troubleshooting (Xử lý Tất cả các xét nghiệm mà người vận hành
sự cố)
Troubleshooting (Xử lý sự cố).
Disabled (Đã vô hiệu
hóa)

Tất cả các xét nghiệm được Disabled (Đã vô hiệu
hóa) trên 1 hoặc nhiều máy phân tích.

Specimen Types (Các
loại mẫu vật)

Tất cả các xét nghiệm sử dụng Specimen Type
(Loại mẫu vật) được chỉ định.

Nếu người vận hành không chọn tiêu chí nào trong bảng Filters (Bộ lọc), thì
bảng sẽ hiển thị tất cả các xét nghiệm có thông tin nhận dạng xét nghiệm
trên hệ thống.
LƯU Ý: Assays Configuration (Cấu hình thí nghiệm) không bao gồm các xét
nghiệm thành phần IM, như RgtA và RgtB.
Bảng Enable Assays and Specimen Type Usage (Bật thử nghiệm và sử dụng
loại mẫu vật) chứa ít nhất 3 cột:
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Cột

Lưu ý

Assay (Xét nghiệm)

Tên rút gọn của tất cả các xét
nghiệm đáp ứng được tiêu chí lọc.
Người vận hành chọn mũi tên
hướng xuống dưới bên cạnh tên rút
gọn của xét nghiệm để mở rộng
dạng xem và hiển thị bảng
Specimen Type (Loại mẫu vật) để
thay đổi trạng thái của từng loại mẫu
được hỗ trợ cho xét nghiệm.
Bảng Specimen Type (Loại mẫu vật)
liệt kê từng loại mẫu được hỗ trợ cho
xét nghiệm và trạng thái hiện tại
tương ứng trên từng máy phân tích
trong hệ thống.
Mỗi máy phân tích có một menu
thả xuống Specimen Type (Loại mẫu
vật) riêng. Người vận hành mở
menu thả xuống thích hợp để thay
đổi trạng thái.

System (Hệ thống)

Ô có hoặc không có dấu chọn cho
từng xét nghiệm đáp ứng được tiêu
chí lọc. Ô có dấu chọn biểu thị xét
nghiệm Enabled (Đã bật) trên hệ
thống, còn ô không có dấu chọn
biểu thị xét nghiệm được Disabled
(Đã vô hiệu hóa).
Người vận hành chọn ô kiểm để kích
hoạt hoặc vô hiệu hóa xét nghiệm
trên hệ thống cho phù hợp
(Trang 695 Giới thiệu về bật và tắt
xét nghiệm trên hệ thống). Việc vô
hiệu hóa xét nghiệm bằng ô kiểm
của hệ thống cũng sẽ vô hiệu hóa
xét nghiệm trên từng máy phân
tích và Specimen Type (Loại mẫu
vật).
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Cột

Lưu ý

Tên của máy phân tích trong hệ
thống*

Ô có hoặc không có dấu chọn cho
từng xét nghiệm đáp ứng được tiêu
chí lọc. Ô có dấu chọn biểu thị xét
nghiệm Enabled (Đã bật) trên máy
phân tích. Nếu xét nghiệm Enabled
(Đã bật), thì ô kiểm sẽ được gắn
nhãn bằng Specimen Types (Các loại
mẫu vật) thích hợp.
LƯU Ý: Nếu có ít nhất 1 Specimen
Type (Loại mẫu vật) đang ở chế độ
Troubleshooting (Xử lý sự cố), thì ký
hiệu
sẽ xuất hiện trước Specimen
Types (Các loại mẫu vật). Người vận
hành mở rộng xét nghiệm để xác
định trạng thái của từng Specimen
Type (Loại mẫu vật).
Ô không có dấu chọn biểu thị xét
nghiệm được Disabled (Đã vô hiệu
hóa) cho từng Specimen Type (Loại
mẫu vật).
Người vận hành chọn ô kiểm để kích
hoạt hoặc vô hiệu hóa Assay (Xét
nghiệm) trên máy phân tích cho
phù hợp (Trang 694 Giới thiệu về
cấu hình tính khả dụng của xét
nghiệm trên máy phân tích). Việc
chọn ô kiểm để vô hiệu hóa Assay
(Xét nghiệm) cũng sẽ vô hiệu hóa
Assay (Xét nghiệm) cho từng
Specimen Type (Loại mẫu vật) trên
máy phân tích đó.

* Nếu hệ thống có nhiều IM Analyzer hoặc nhiều CH Analyzer, thì bảng
Enable Assays and Specimen Type Usage (Bật thử nghiệm và sử dụng loại
mẫu vật) sẽ chứa một cột riêng cho từng máy phân tích.
LƯU Ý: Các phòng xét nghiệm kích hoạt và vô hiệu hóa lô thuốc thử và gói
thuốc thử trong Inventory (Bản kiểm kê).
Tất cả người vận hành đều có thể xem cài đặt trong Assays Configuration
(Cấu hình thí nghiệm). Tuy nhiên, chỉ người vận hành trong nhóm G1 hoặc
G3 mới có thể chỉnh sửa tính năng này. Hệ thống sẽ tạo một mục trong Audit
Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) khi người vận hành lưu các thay đổi trong
Assays Configuration (Cấu hình thí nghiệm).
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Giới thiệu về Assay Priority (Ưu tiên thí nghiệm) trong Assays
Configuration (Cấu hình thí nghiệm)
Các phòng xét nghiệm sử dụng Assay Priority (Ưu tiên thí nghiệm) để thiết
lập mức ưu tiên lên lịch và xử lý các xét nghiệm trên một mẫu. Tính năng
này cho phép phòng xét nghiệm lên lịch các xét nghiệm cần xử lý trước hoặc
sau khi hệ thống lấy mẫu hoặc cho ra kết quả các xét nghiệm khác. Có các
bậc ưu tiên sau:
Bậc

Lưu ý

Low Band (Dải thấp)

Các xét nghiệm có mức ưu tiên lên
lịch thấp nhất. Theo mặc định, tất cả
các xét nghiệm ban đầu đều ở bậc
này.

Medium Band (Dải trung bình)

Các xét nghiệm có mức ưu tiên lên
lịch trong khoảng Low Band (Dải
thấp) đến High Band (Dải cao).

High Band (Dải cao)

Các xét nghiệm có mức ưu tiên lên
lịch cao nhất.

Theo mặc định, hệ thống sẽ lên lịch các xét nghiệm cho công suất cao nhất
có thể theo bảng kê, các chức năng và tính sẵn có của máy phân tích. Hệ
thống sẽ lên lịch nhiều xét nghiệm nhất có thể để thực hiện trên máy phân
tích với tính tương đồng cao nhất cho việc xử lý.
LƯU Ý: Việc thay đổi quy tắc ưu tiên xét nghiệm sẽ áp đặt các hạn chế có thể
tác động đến công suất của hệ thống.
Các phòng xét nghiệm cũng có thể chỉ định Exit Criterion (Thoát tiêu chí)
cho mỗi bậc. Các tiêu chí này chỉ định những điều kiện mà mọi xét nghiệm
trong dải phải đáp ứng trước khi hệ thống có thể hút mẫu cho các xét nghiệm
ở dải tiếp theo. Mỗi bậc có thể có 1 trong các tiêu chí sau:
Tiêu chí thoát

Lưu ý

None (Không có)

Hệ thống sẽ lên lịch các xét nghiệm
bằng cách sử dụng thứ tự xét
nghiệm đã cấu hình. Nếu hệ thống
không thể lên lịch một xét nghiệm
có mức ưu tiên cao vì máy phân tích
thích hợp thiếu vật tư hoặc đang bảo
trì, thì hệ thống có thể xử lý các xét
nghiệm ở dải tiếp theo.
LƯU Ý: Theo mặc định, mọi dải ban
đầu đều có Exit Criterion (Thoát tiêu
chí) này.
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Tiêu chí thoát

Lưu ý

Aspirated (Đã hút)

Hệ thống hút mẫu cho tất cả các xét
nghiệm ở dải hiện tại trước khi xử lý
các xét nghiệm ở dải tiếp theo.

Resulted (Đã có kết quả)

Hệ thống phải có kết quả cho tất cả
các xét nghiệm ở dải hiện tại trước
khi xử lý các xét nghiệm ở dải tiếp
theo.
LƯU Ý: Hệ thống Direct Load không
hỗ trợ Exit Criterion (Thoát tiêu chí)
này.

Hệ thống sẽ ưu tiên các yêu cầu xét nghiệm bệnh nhân bằng cách kiểm tra
các xét nghiệm dựa theo bậc ưu tiên. Nếu yêu cầu bao gồm một nhóm xét
nghiệm và người vận hành thêm các xét nghiệm có mức ưu tiên cao hơn
trước khi hệ thống lên lịch các xét nghiệm ở dải ưu tiên thấp hơn, thì hệ
thống sẽ cập nhật các mức ưu tiên xét nghiệm trong thời gian thực và ưu
tiên các xét nghiệm mới.
Nếu một xét nghiệm không cho ra kết quả và xét nghiệm ở Medium Band
(Dải trung bình) hoặc High Band (Dải cao) với Exit Criterion (Thoát tiêu chí)
là Resulted (Đã có kết quả), thì hệ thống sẽ không xử lý bất kỳ xét nghiệm
nào ở dải thấp hơn cho đến khi xét nghiệm có kết quả thành công hoặc cho
đến khi người vận hành hủy xét nghiệm.

Ký hiệu Assays Configuration (Cấu hình thí nghiệm)
Các ký hiệu sau có tác dụng cảnh báo người vận hành về một hành động
phải thực hiện hoặc cung cấp thêm thông tin:
Ký hiệu

Lưu ý
Đóng hoặc loại bỏ cửa sổ
Cho biết có một bộ lọc để giới hạn số xét nghiệm sẽ
hiển thị
Xóa bộ lọc đã áp dụng
Cho biết có trợ giúp trực tuyến cho cửa sổ này.
Cho biết cài đặt cho một tính năng xét nghiệm không
được Enabled (Đã bật).
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Ký hiệu

Lưu ý
Cho biết cài đặt được Enabled (Đã bật) cho một tính
năng
Cho biết xét nghiệm được Disabled (Đã vô hiệu hóa)
trên 1 hoặc nhiều máy phân tích
Cho biết xét nghiệm được Enabled (Đã bật) trên 1 hoặc
nhiều máy phân tích
Cho biết xét nghiệm đang ở chế độ Troubleshooting
(Xử lý sự cố) trên 1 hoặc nhiều máy phân tích
Mở rộng danh sách Specimen Types (Các loại mẫu vật)
có sẵn và mức độ sử dụng chúng cho xét nghiệm
Thu gọn danh sách Specimen Types (Các loại mẫu vật)
có sẵn và mức độ sử dụng chúng cho xét nghiệm
Chuyển 1 hoặc nhiều xét nghiệm sang bậc ưu tiên thấp
hơn tiếp theo
Chuyển 1 hoặc nhiều xét nghiệm sang bậc ưu tiên
thấp nhất
Chuyển 1 hoặc nhiều xét nghiệm sang bậc ưu tiên cao
hơn tiếp theo
Chuyển 1 hoặc nhiều xét nghiệm sang bậc ưu tiên
cao nhất

Giới thiệu về cấu hình tính khả dụng của xét nghiệm trên máy phân
tích
Các phòng xét nghiệm sử dụng Assays Configuration (Cấu hình thí nghiệm)
để cấu hình tính sẵn có của xét nghiệm trên từng máy phân tích của hệ
thống.
LƯU Ý: Xét nghiệm phải Enabled (Đã bật) ở cấp hệ thống để cấu hình tính
sẵn có trên các máy phân tích thích hợp. Việc vô hiệu hóa xét nghiệm trên
hệ thống sẽ khiến xét nghiệm không được hiển thị trên Assays Configuration
(Cấu hình thí nghiệm) nữa.
Xét nghiệm có thể có 1 trong các trạng thái cấu hình sau trên máy phân tích:
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Trạng thái

Lưu ý

Enabled (Đã bật)

Xét nghiệm có sẵn trên máy phân
tích. Hệ thống sẽ gửi bất kỳ yêu cầu
xét nghiệm nào tới máy phân tích.

Troubleshooting (Khắc phục sự cố)

Xét nghiệm có sẵn kèm theo điều
kiện trên máy phân tích. Hệ thống sẽ
chỉ gửi các yêu cầu kiểm chuẩn và
hiệu chuẩn cho xét nghiệm đó tới
máy phân tích. Tuy nhiên, người vận
hành có thể chỉ định thủ công xét
nghiệm bệnh nhân cần xử lý trên
máy phân tích Troubleshooting
(Khắc phục sự cố).

Disabled (Đã vô hiệu hóa)

Xét nghiệm không có sẵn trên máy
phân tích. Hệ thống sẽ không gửi bất
kỳ yêu cầu hoặc mẫu xét nghiệm nào
tới máy phân tích.

Mọi người vận hành đều có thể xem các xét nghiệm sẵn có trong Assays
Configuration (Cấu hình thí nghiệm). Tuy nhiên, chỉ người vận hành ở nhóm
G1 hoặc G3 mới có thể cấu hình tính sẵn có của các xét nghiệm trên máy
phân tích.
Theo mặc định, hệ thống sẽ kích hoạt tất cả các xét nghiệm mới trên các
máy phân tích thích hợp. Xét nghiệm trên IM có trạng thái Enabled (Đã bật)
trên mọi IM Analyzer và xét nghiệm trên CH có trạng thái Enabled (Đã bật)
trên mọi CH Analyzer. Nếu phòng xét nghiệm thêm một máy phân tích mới
vào hệ thống, thì hệ thống sẽ kích hoạt tất cả các xét nghiệm cho máy phân
tích đó theo mặc định.

Giới thiệu về bật và tắt xét nghiệm trên hệ thống
Phòng xét nghiệm sử dụng Assays Configuration (Cấu hình thí nghiệm) để
bật và tắt xét nghiệm trên hệ thống. Bật xét nghiệm trên hệ thống sẽ cho
phép cấu hình thêm xét nghiệm đó trên các máy phân tích riêng lẻ
(Trang 694 Giới thiệu về cấu hình tính khả dụng của xét nghiệm trên máy
phân tích).
Tắt xét nghiệm ở cấp hệ thống sẽ xóa xét nghiệm đó khỏi danh sách lựa chọn
xét nghiệm để yêu cầu xét nghiệm. Người vận hành hoặc LIS không thể yêu
cầu xét nghiệm và hệ thống không thể yêu cầu xét nghiệm là xét nghiệm
lặp lại.
LƯU Ý: Hệ thống không thể vô hiệu hóa xét nghiệm nếu xét nghiệm đó xuất
hiện trong một yêu cầu hoặc thông tin xác định kiểm chuẩn đang hoạt động.
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Hệ thống cũng sẽ tắt tất cả các xét nghiệm tỷ lệ có chứa xét nghiệm Disabled
(Đã vô hiệu hóa) và tất cả các bảng pha loãng cho xét nghiệm đó.
LƯU Ý: Xét nghiệm Disabled (Đã vô hiệu hóa) vẫn có trong mọi xét nghiệm
và bảng kiểm chuẩn chứa xét nghiệm đó. Hệ thống sẽ tiếp tục yêu cầu tất
cả các xét nghiệm khác có trong bảng xét nghiệm và bảng kiểm chuẩn.
Khi phòng xét nghiệm thay đổi tính khả dụng của xét nghiệm từ Disabled
(Đã vô hiệu hóa) thành Enabled (Đã bật) ở cấp hệ thống, hệ thống sẽ khôi
phục tính sẵn có của xét nghiệm trên máy phân tích về cấu hình được lưu
gần đây nhất. Nếu được kết nối với LAS, hệ thống sẽ gửi bản đồ xét nghiệm
mới có bao gồm xét nghiệm Enabled (Đã bật).

Xem cài đặt CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Setup (Cài đặt) > Test Definition (Xác định xét
nghiệm).
2. Chọn CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) hoặc IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM).
3. Chọn xét nghiệm thích hợp từ danh sách.
4. Chọn 1 trong các tab sau:
– Definition (Xác định)
– Calculation (Tính toán)
– Calibration (Hiệu chuẩn)
– Reagent (Thuốc thử)
LƯU Ý: Tab Reagent (Thuốc thử) chỉ có sẵn cho các xét nghiệm trong IM.
5. Xem cài đặt.

Giới thiệu về CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) cung cấp cho các phòng xét
nghiệm quyền truy cập vào từng Test Definition (Xác định xét nghiệm) cho
mục đích thông tin và cấu hình. Hệ thống sẽ nhóm các thông số xét nghiệm
trên các tab sau:
• Definition (Xác định) (Trang 699 Giới thiệu về các thông số Definition (Xác
định) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH))
• Calculation (Tính toán) (Trang 707 Giới thiệu về các thông số Calculation
(Tính toán) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH))
• Calibration (Hiệu chuẩn) (Trang 711 Giới thiệu về tab Calibration (Hiệu
chuẩn) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH))
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Trong khi cấu hình thông tin nhận dạng xét nghiệm, các phòng xét nghiệm
có thể thực hiện các hành động sau:
Hành động

Lưu ý

Restore Defaults (Khôi phục mặc
định)

Khôi phục các thay đổi thông số đã
lưu về cài đặt mặc định của nhà sản
xuất.
LƯU Ý: Tính năng này chỉ khôi phục
các giá trị mặc định của xét nghiệm
hiện được chọn.

Save (Lưu)

Cập nhật thông số thành các giá trị
do phòng xét nghiệm chỉ định.

Cancel (Hủy)

Hoàn nguyên mọi thay đổi thông số
chưa lưu về giá trị đã lưu gần đây
nhất.

CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) cũng cung cấp quyền truy cập
vào các tính năng sau:
Tính năng

Lưu ý

Ranges... (Phạm vi...)

Cho phép cấu hình các lần kiểm tra
phạm vi có sẵn cho xét nghiệm đã
chọn (Trang 743 Giới thiệu về loại
phạm vi).

Reflex Groups... (Nhóm phản xạ...)

Cho phép yêu cầu tự động các xét
nghiệm hoặc bảng khác nhau tương
ứng với kết quả của bệnh nhân
(Trang 776 Giới thiệu về Reflex
Groups Setup (Cài đặt nhóm phản
xạ)).

Repeat Conditions... (Lặp lại điều
kiện...)

Cho phép yêu cầu lặp lại tự động các
xét nghiệm bệnh nhân tương ứng
với cờ của hệ thống.

Ký hiệu CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
Các ký hiệu có tác dụng cảnh báo người vận hành về một hành động phải
thực hiện hoặc cung cấp thêm thông tin như sau:
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Biểu tượng

Lưu ý
Cho biết một cột được sắp xếp theo thứ tự chữ cái, từ
A–Z.
Cho biết một cột được sắp xếp theo thứ tự chữ cái đảo
ngược, từ Z–A.
Đóng hoặc xóa mục chọn hoặc tính năng.
Biểu thị rằng bộ lọc CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH) được bỏ chọn.
Cho biết một cột có thể được sắp xếp.
Cho biết có thêm thông tin.
Cho biết một tình trạng lỗi.
Cho biết một tình trạng cảnh báo.
Cho biết có trợ giúp trực tuyến cho cửa sổ này.
Cho biết một tính năng đang không sử dụng hoặc áp
dụng cài đặt này.
Cho biết cài đặt được bật cho một tính năng.
Cho biết không được để trống trường.
Cho biết một cài đặt hiện không khả dụng cho người
vận hành hoặc cho tính năng đó.
Cho biết một cài đặt luôn được bật.
Cho biết một tùy chọn không được chọn.
Cho biết một tùy chọn được chọn.
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Giới thiệu về xét nghiệm trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) chứa danh sách bao gồm các
xét nghiệm trên hệ thống. Hệ thống mặc định hiển thị tất cả xét nghiệm trên
hệ thống theo thứ tự bảng chữ cái, theo tên viết tắt của Assay (Xét
nghiệm). Chọn tiêu đề cột Assay (Xét nghiệm) sẽ đảo ngược thứ tự sắp xếp
hiện tại.
LƯU Ý: Danh sách xét nghiệm có cả số nhận dạng của xét nghiệm.
Người vận hành có thể cuộn qua danh sách để tìm xét nghiệm. Chọn một
xét nghiệm sẽ cung cấp quyền truy cập vào các thông số Test Definition (Xác
định xét nghiệm) và tùy chọn cấu hình có sẵn. Người vận hành cũng có thể
sử dụng Filter... (Bộ lọc...) để giới hạn số xét nghiệm hiển thị theo trạng thái
xét nghiệm và kiểu xử lý xét nghiệm. Ký hiệu
Filter... (Bộ lọc...):
Ký hiệu

và

cho biết trạng thái

Lưu ý
CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH) Filter... (Bộ lọc...) không
được chọn. Mọi xét nghiệm trên hệ
thống đều hiển thị trong danh sách.
CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH) Filter... (Bộ lọc...) đang
hoạt động. Chỉ các xét nghiệm đáp
ứng những tiêu chí hiện được chỉ
định sẽ hiển thị trong danh sách.

Giới thiệu về các thông số Definition (Xác định) trong CH Test Definition (Xác định
thử nghiệm CH)
Thẻ Definition (Xác định) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
sẽ nhóm các thông số xét nghiệm vào 3 phần sau:
Khu vực

Lưu ý

Assay Identification
(Nhận dạng xét
nghiệm)

Cung cấp thông tin xác định và các tùy chọn cấu
hình cho từng xét nghiệm (Trang 700 Giới thiệu về
Assay Identification (Nhận dạng xét nghiệm)
trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm
CH) ).
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Khu vực

Lưu ý

General (Tổng quát)

Cung cấp tùy chọn cấu hình cho các tính năng
Result Review Mode (Chế độ xem lại kết quả) và
Reuse Result for Ratio (Tái sử dụng kết quả cho tỉ
lệ) (Trang 701 Giới thiệu về thông số General
(Tổng quát) Definition (Xác định) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)).

Advanced (Cải tiến)

Cung cấp tùy chọn cấu hình cho các tính năng
dành riêng cho CH Analyzer (Trang 703 Giới thiệu
về cài đặt Advanced (Cải tiến) Definition (Xác
định) trong CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH)).

Giới thiệu về Assay Identification (Nhận dạng xét nghiệm) trong CH Test Definition
(Xác định thử nghiệm CH)
Phần Assay Identification (Nhận dạng xét nghiệm) trong thẻ Definition (Xác
định) của CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) cung cấp thông tin
nhận dạng về xét nghiệm. Thông tin này nhận dạng xét nghiệm trên các báo
cáo được in, trên giao diện hệ thống và trong phần mềm.
Phần này có các thông tin sau:
Trường

Lưu ý

Test Name/ID
(Tên/ID thử
nghiệm)

Tên duy nhất của xét nghiệm.

Test Type (Loại Loại phân tích xử lý cho xét nghiệm.
thử nghiệm)
Test Version
Phiên bản của thông tin nhận dạng xét nghiệm.
(Phiên bản xét
nghiệm)
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Display Name
(Tên hiển thị)

Tên của xét nghiệm hiển thị trên hệ thống.

Print Name
(Tên viết in)

Tên của xét nghiệm mà hệ thống in trên báo cáo.

LIS Code (Mã
LIS)

Mã mà LIS sử dụng để nhận dạng xét nghiệm khi kết nối
với hệ thống.
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Trường

Lưu ý

LOINC

Mã nhận dạng duy nhất từ cơ sở dữ liệu Logical
Observation Identifiers Names and Codes (LOINC).

Các phòng xét nghiệm có thể chỉnh sửa thông tin sau:
• Display Name (Tên hiển thị)
• Print Name (Tên viết in)
• LIS Code (Mã LIS)
• LOINC
Các phòng xét nghiệm chỉ có thể chỉnh sửa những thông số này nếu không
có yêu cầu đang mở nào chứa xét nghiệm trên hệ thống.
LƯU Ý: Display Name (Tên hiển thị) và Print Name (Tên viết in) là các trường
bắt buộc.
Giới thiệu về thông số General (Tổng quát) Definition (Xác định) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
Phần General (Tổng quát) trong thẻ Definition (Xác định) của CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác định xét
nghiệm IM) cho phép cấu hình các tính năng sau:
Trường

Lưu ý

Result Review Mode (Chế độ xem lại Cấu hình chế độ xem lại kết quả cho
kết quả)
Test (Xét nghiệm) (Trang 702 Giới
thiệu về Result Review Mode (Chế
độ xem lại kết quả) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH)
và IM Test Definition (Xác định xét
nghiệm IM)).
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Trường

Lưu ý

Reuse Result for Ratio (Tái sử dụng
kết quả cho tỉ lệ)

Cho phép hệ thống sử dụng lại kết
quả từ xét nghiệm trong kết quả tỷ
lệ (Trang 703 Giới thiệu về tính năng
Reuse Result for Ratio (Tái sử dụng
kết quả cho tỉ lệ) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH)
và IM Test Definition (Xác định xét
nghiệm IM)).
LƯU Ý: Nhà sản xuất phải bật tính
năng này trong Test Definition (Xác
định xét nghiệm) trước khi các
phòng xét nghiệm có thể sử dụng
tính năng đó cho xét nghiệm bệnh
nhân.

Result Time Limit (Giới hạn thời gian Chỉ định khoảng thời gian (tính bằng
kết quả)
giờ) mà kết quả vẫn hợp lệ để sử
dụng lại trong xét nghiệm tỷ lệ.
Analyte Stability (Độ ổn định của
chất phân tích)

Chỉ định số minutes (phút) tối đa có
thể trôi qua từ lúc đặt mẫu lên hệ
thống đến khi hút mẫu ban đầu. Nếu
quá trình hút mẫu ban đầu diễn ra
sau khoảng thời gian này, hệ thống
sẽ đăng kết quả có gắn cờ Check
Stability (Kiểm tra độ ổn định ) trên
mẫu.
LƯU Ý: Tính năng này hiện chỉ hoạt
động với các xét nghiệm trong IM.

Giới thiệu về Result Review Mode (Chế độ xem lại kết quả) trong CH Test Definition
(Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
Result Review Mode (Chế độ xem lại kết quả) trên thẻ Definition (Xác định)
trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác
định xét nghiệm IM) chỉ định cấp độ xem lại mà người vận hành phải thực
hiện trước khi báo cáo kết quả bệnh nhân cho Test (Xét nghiệm) đã chọn.
Có các chế độ xem lại sau:
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Chế độ xem
lại

Lưu ý

None (Không
có)

Tự động chấp nhận mọi kết quả mà không xem lại.

All (Tất cả)

Tự động giữ lại tất cả kết quả xét nghiệm để người vận
hành xem lại.

By Exception
(Theo ngoại
lệ)

Giữ lại mọi kết quả có cờ do phòng xét nghiệm chọn để
người vận hành xem lại.
LƯU Ý: Các phòng xét nghiệm gắn cờ yêu cầu xem lại trong
General Setup (Cài đặt chung) (Trang 820 Giới thiệu về
cài đặt Patients Results Review Mode (Chế độ xem lại kết
quả bệnh nhân) trong General Setup (Cài đặt chung)).

Các phòng xét nghiệm chỉ có thể thay đổi thông số này nếu không có yêu
cầu đang mở nào chứa xét nghiệm trên hệ thống.
Giới thiệu về tính năng Reuse Result for Ratio (Tái sử dụng kết quả cho tỉ lệ) trong
CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác định xét
nghiệm IM)
Tính năng Reuse Result for Ratio (Tái sử dụng kết quả cho tỉ lệ) trên thẻ
Definition (Xác định) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và
IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM) cho phép tái sử dụng các kết quả
xét nghiệm của bệnh nhân trong các phép tính tỷ lệ có thành phần là xét
nghiệm đó (Trang 799 Giới thiệu về Ratio Test Definition (Xác định xét
nghiệm tỉ lệ)). Hệ thống sẽ tính toán kết quả thành phần bằng cách lấy trung
bình kết quả từ tất cả xét nghiệm lặp lại và đăng kết quả xét nghiệm tỷ lệ có
cờ Result Reused (Kết quả được tái sử dụng) .
Tính năng này chỉ khả dụng nếu nhà sản xuất bật cài đặt trong thông tin
nhận dạng xét nghiệm và chỉ định Result Time Limit (Giới hạn thời gian kết
quả). Result Time Limit (Giới hạn thời gian kết quả) là lượng thời gian (tính
bằng giờ) mà hệ thống có thể sử dụng kết quả xét nghiệm để tính kết quả
tỷ lệ. Nhà sản xuất thiết lập số giờ tối đa mà kết quả vẫn hợp lệ và cho phép
phòng xét nghiệm giảm thời gian này.
Giới thiệu về cài đặt Advanced (Cải tiến) Definition (Xác định) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH)
Phần Advanced (Cải tiến) trên thẻ Definition (Xác định) của CH Test Definition
(Xác định thử nghiệm CH) cho phép cấu hình các tính năng sau:
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Trường

Lưu ý

Troubleshooting (Xử lý sự cố)

Cung cấp các tùy chọn chẩn đoán
vấn đề với hiệu suất xét nghiệm CH
(Trang 704 Giới thiệu về tính năng
Troubleshooting (Xử lý sự cố) trong
CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH)).

Measuring Intervals (Khoảng thời
gian đo)

Cho phép hoặc không cho phép lặp
lại tự động xét nghiệm bệnh nhân
cho các kết quả nằm ngoài khoảng
đo xét nghiệm cho xét nghiệm.

Giới thiệu về tính năng Troubleshooting (Xử lý sự cố) trong CH Test Definition (Xác
định thử nghiệm CH)
Tính năng Troubleshooting (Xử lý sự cố) trên thẻ Definition (Xác định) của
CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ kỹ
thuật tại địa phương chẩn đoán các sự cố về hiệu suất xét nghiệm trên CH.
Có 2 chế độ sau:
Chế độ

Lưu ý

Order Replicates (Sao chép lệnh)

Cho phép hệ thống tự động xử lý
nhiều lần lặp lại của một mẫu bệnh
phẩm cho xét nghiệm đã chỉ định.

Kinetic Mode (Chế độ động)

Cho phép hệ thống thu thập và lưu
trữ dữ liệu trắc quang thô cho một
xét nghiệm. Nhà cung cấp dịch vụ kỹ
thuật tại địa phương có thể truy xuất
dữ liệu này để hỗ trợ khắc phục sự
cố.
LƯU Ý: Nếu Kinetic Mode (Chế độ
động) đã tắt, thì hệ thống sẽ chỉ thu
thập những dữ liệu dùng để tính
toán kết quả hoặc tạo cờ.

LƯU Ý: Phòng xét nghiệm nên đặt tối đa 20 xét nghiệm ở Kinetic Mode (Chế
độ động) trong một lần. Việc thu thập dữ liệu gia tăng ở chế độ này sẽ tạo
thêm áp lực cho cơ sở dữ liệu.
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Giới thiệu về Measuring Intervals (Khoảng thời gian đo) trong CH Test Definition
(Xác định thử nghiệm CH)
Khu vực Measuring Intervals (Khoảng thời gian đo) trong thẻ Definition (Xác
định) của CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) chỉ định phạm vi
Concentration (Nồng độ) hỗ trợ các kết quả có thể đo được cho xét nghiệm.
Nhà sản xuất xét nghiệm chỉ định các giới hạn Low (Thấp) và High (Cao) của
khoảng đo này cho từng loại mẫu mà xét nghiệm hỗ trợ. Units (Đơn vị) đo
cho các giới hạn được hiển thị trên thẻ Calculation (Tính toán) trong Test
Definition (Xác định xét nghiệm) của xét nghiệm (Trang 707 Giới thiệu về
các thông số Calculation (Tính toán) trong CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH)).
LƯU Ý: Theo mặc định, giới hạn High (Cao) biểu thị điểm pha loãng của xét
nghiệm. Đối với các xét nghiệm globulin miễn dịch (chẳng hạn như IgA, IgG
và IgM), giới hạn Low (Thấp) cũng là điểm pha loãng.
Nếu kết quả nằm trong các giới hạn Low (Thấp) và High (Cao) này, thì hệ
thống sẽ đăng kết quả dưới dạng một giá trị số với Units thích hợp cho xét
nghiệm. Nếu kết quả nằm ngoài những giới hạn này, hệ thống sẽ đăng cờ
> Measuring Interval (> Đo khoảng thời gian) hoặc < Measuring Interval (<
Đo khoảng thời gian) trên báo cáo kết quả. Ngoài cờ, tính năng Repeat when
Outside Measuring Interval (Lặp lại khi khoảng thời gian đo ở bên ngoài) còn
cho phép hệ thống tự động pha loãng mẫu và lặp lại xét nghiệm, nhờ đó mở
rộng khoảng đo. Hệ thống tiến hành xét nghiệm Repeat (Lặp lại) với Dilution
Factor (Hệ số pha loãng) được chỉ định trong phạm vi Concentration (Nồng
độ) cho xét nghiệm (Trang 760 Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong
Concentration (Nồng độ) Ranges (Biên độ)).
LƯU Ý: Theo mặc định, hệ thống bật tính năng này nếu nhà sản xuất xét
nghiệm cho phép việc mở rộng Measuring Intervals (Khoảng thời gian đo)
cho xét nghiệm.
Nếu tính năng Repeat when Outside Measuring Interval (Lặp lại khi khoảng
thời gian đo ở bên ngoài) được bật, thì hệ thống sẽ tự động thực hiện xét
nghiệm Repeat (Lặp lại) đối với các kết quả xét nghiệm nằm ngoài khoảng
giới hạn.
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm cũng có thể cấu hình Ranges (Biên độ) xét nghiệm
để thực hiện xét nghiệm bổ sung trên các mẫu này (Trang 740 Giới thiệu về
Ranges (Biên độ) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM
Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)).
Hệ thống cũng cho phép phòng xét nghiệm mở rộng hơn nữa các khoảng
đo của xét nghiệm tuyến tính đã chọn bằng cách tùy chỉnh các giới hạn Low
(Thấp) và High (Cao) của khoảng đo xét nghiệm. Xét nghiệm trên CH còn
cho phép tùy chỉnh thêm Sample Volume (Số lượng mẫu) và Dilution Factor
(Hệ số pha loãng) cho xét nghiệm Repeat (Lặp lại) khi kết quả nằm trên
Measuring Intervals (Khoảng thời gian đo) (Trang 706 Giới thiệu về mở rộng
Measuring Intervals (Khoảng thời gian đo) của xét nghiệm trên CH).
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Giới thiệu về mở rộng Measuring Intervals (Khoảng thời gian đo) của xét nghiệm
trên CH
Nhà sản xuất xét nghiệm trên CH cho phép phòng xét nghiệm mở rộng
Measuring Intervals (Khoảng thời gian đo) của các xét nghiệm tuyến tính,
bằng cách thay đổi các giới hạn Low (Thấp) và High (Cao) của khoảng đo
này cho từng loại mẫu mà xét nghiệm hỗ trợ.
LƯU Ý: Theo mặc định, hệ thống bật tính năng Repeat when Outside
Measuring Interval (Lặp lại khi khoảng thời gian đo ở bên ngoài) trong phần
Test Definition (Xác định xét nghiệm) của xét nghiệm nếu nhà sản xuất xét
nghiệm hỗ trợ việc mở rộng khoảng đo.
Xét nghiệm trên CH cũng cho phép phòng xét nghiệm tùy chỉnh Sample
Volume (Số lượng mẫu) và Dilution Factor (Hệ số pha loãng) cho các xét
nghiệm Repeat (Lặp lại) khi kết quả nằm trên khoảng đo.
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm phải bảo đảm rằng thể tích cuối cùng trong cuvet
pha loãng là đủ để bao gồm thể tích chết trong cuvet (39 μL), thể tích xét
nghiệm và thể tích rút quá 3 μL.
Khi kết quả báo cáo được nằm ngoài khoảng do nhà sản xuất xác định và
phòng xét nghiệm mở rộng khoảng này, hệ thống sẽ gắn cờ < Manufacturer
Limit (< Giới hạn của nhà sản xuất) hoặc > Manufacturer Limit (> Giới hạn
của nhà sản xuất) cho phù hợp trên báo cáo kết quả và chuyển báo cáo đó
đến LIS. Hệ thống cũng sẽ đăng một mục nhập vào Audit Trail Log (Nhật ký
lịch sử kiểm tra) để biểu thị mọi thay đổi đối với Measuring Intervals (Khoảng
thời gian đo).
LƯU Ý: The laboratory is responsible for validating any modifications they
make to the instructions, systems, reagents, or software provided by
Siemens Healthineers. (Phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm xác nhận bất kỳ
sửa đổi nào họ thực hiện đối với các hướng dẫn, hệ thống, thuốc thử hoặc
phần mềm do Siemens Healthineers cung cấp.)
Giới thiệu về các thông số Definition (Xác định) trong CH Test Definition (Xác định
thử nghiệm CH)
Thẻ Definition (Xác định) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
sẽ nhóm các thông số xét nghiệm vào 3 phần sau:
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Khu vực

Lưu ý

Assay Identification
(Nhận dạng xét
nghiệm)

Cung cấp thông tin xác định và các tùy chọn cấu
hình cho từng xét nghiệm (Trang 700 Giới thiệu về
Assay Identification (Nhận dạng xét nghiệm)
trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm
CH) ).
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Khu vực

Lưu ý

General (Tổng quát)

Cung cấp tùy chọn cấu hình cho các tính năng
Result Review Mode (Chế độ xem lại kết quả) và
Reuse Result for Ratio (Tái sử dụng kết quả cho tỉ
lệ) (Trang 701 Giới thiệu về thông số General
(Tổng quát) Definition (Xác định) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)).

Advanced (Cải tiến)

Cung cấp tùy chọn cấu hình cho các tính năng
dành riêng cho CH Analyzer (Trang 703 Giới thiệu
về cài đặt Advanced (Cải tiến) Definition (Xác
định) trong CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH)).

Giới thiệu về các thông số Calculation (Tính toán) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH)
Tab Calculation (Tính toán) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm
CH) cung cấp thông tin về các thông số mà hệ thống sử dụng để tính toán
và báo cáo kết quả xét nghiệm cho xét nghiệm được chọn.
Các thông số được nhóm vào 3 phần sau:
Khu vực

Lưu ý

General (Tổng quát)

Cho phép cấu hình các thông số sau:
• Units: Units đo lường mà hệ thống sử dụng để
báo cáo kết quả xét nghiệm.
• Fixed Digits After Decimal (Số cố định sau số
thập phân) hoặc Significant Figures: Fixed Digits
After Decimal (Số cố định sau số thập phân) là
số chữ số thập phân trong kết quả xét nghiệm
và Significant Figures là số chữ số trong kết quả
biểu thị độ chính xác.
LƯU Ý: Hệ thống sử dụng Significant Figures để
báo cáo kết quả cho các xét nghiệm CL, K và NA
và Fixed Digits After Decimal (Số cố định sau số
thập phân) cho tất cả các xét nghiệm trên CH
khác.
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Khu vực

Lưu ý

HIL Alert Indices (Chỉ
số báo lỗi HIL)

Bật tính năng tự động gắn cờ cho kết quả của bệnh
nhân đối với các xét nghiệm đáp ứng hoặc vượt
mức Threshold (Ngưỡng) được cấu hình cho
nhiễu HIL (Trang 827 Giới thiệu về HIL Alert Indices
(Chỉ số báo lỗi HIL) trong thông tin nhận dạng xét
nghiệm Assay (Xét nghiệm)).
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm cũng phải chọn tùy chọn
According to TDef (Theo TDef) cho cài đặt HIL
Ordering (Đặt lệnh HIL) toàn cục trong General
Setup (Cài đặt chung) để bật đầy đủ tính năng xử
lý cảnh báo HIL (Trang 828 Giới thiệu về HIL
Ordering (Đặt lệnh HIL) trong General Setup (Cài
đặt chung)).
Hệ thống mặc định thiết lập mức Threshold
(Ngưỡng) ở mức khuyến nghị của nhà sản xuất cho
xét nghiệm. Phòng xét nghiệm có thể thay đổi mức
mặc định này.

Advanced (Cải tiến)

Bật mục nhập của Assay Comparison Correlation
Factors (Hệ số tương quan so sánh xét nghiệm) cho
độ dốc hoặc hệ số chặn. Hai hệ số này giúp phòng
xét nghiệm xác định được mối quan hệ giữa kết
quả trên 2 hệ thống khác nhau (Trang 710 Giới
thiệu về Assay Comparison Correlation Factors (Hệ
số tương quan so sánh xét nghiệm) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH)).

Thay đổi Units cho kết quả xét nghiệm trên CH
1. Chuẩn bị hệ thống để lưu các thay đổi đối với thông số Test Definition
(Xác định xét nghiệm) của xét nghiệm.
2. Dỡ tất cả các gói thuốc thử trên hệ thống dành cho xét nghiệm phù hợp
(Trang 230 Dỡ gói thuốc thử).
3. Trên thanh Lệnh, chọn Setup (Cài đặt) > Test Definition (Xác định xét
nghiệm) > CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH).
4. Chọn xét nghiệm thích hợp từ danh sách.
5. Chọn Calculation (Tính toán).
6. Chọn Units mới từ menu thả xuống.
7. Nếu phù hợp, hãy nhập hệ số tương quan mới vào Assay Comparison
Correlation Factors (Hệ số tương quan so sánh xét nghiệm).
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8. Chọn Save (Lưu).
9. Chọn OK.
10. Bảo đảm tất cả các cài đặt Range (Phạm vi) đều phù hợp với Units mới.
a.

Chọn Ranges (Biên độ).

b. Trong tiêu đề Range (Phạm vi), kiểm tra xem Units mới có được hiển
thị không.
c.

Nếu phù hợp, hãy chỉnh sửa từng loại Range (Phạm vi) cho xét
nghiệm để Limits (Giới hạn) khớp với Units mới.

11. Bảo đảm mọi phương trình trong Ratios and Panels (Tỉ lệ và bảng điều
khiển) có xét nghiệm đều sử dụng Units mới.
a.

Chọn Ratios and Panels (Tỉ lệ và bảng điều khiển).

b. Trong Details (Chi tiết), kiểm tra mọi phương trình có xét nghiệm.
c.

Nếu phù hợp, hãy chỉnh sửa phương trình để sử dụng Units mới.

12. Chỉnh sửa Units trong mọi thông tin xác định kiểm chuẩn có xét nghiệm
(Trang 534 Chỉnh sửa QC Definitions (Xác định QC)).
13. Nạp gói thuốc thử mới cho xét nghiệm phù hợp.
THẬN TRỌNG
Không thực hiện hiệu chuẩn lô sau khi thay đổi đơn vị trong
thông tin nhận dạng xét nghiệm trên CH. Việc thực hiện hiệu
chuẩn lô sau khi thay đổi đơn vị trong thông tin nhận dạng xét
nghiệm trên CH có thể dẫn đến tình trạng không khớp giữa giá
trị đơn vị kết quả xét nghiệm và nhãn giá trị khi hệ thống sử
dụng hiệu chuẩn lô trước. Xử lý vứt bỏ gói thuốc thử đã mở,
nạp gói mới và thực hiện Lot Calibration (Hiệu chuẩn lô) cho
đơn vị mới để duy trì tình trạng hoạt động khi di chuyển sang
gói hoặc giếng mới tiếp sau.
14. Thực hiện hiệu chuẩn lô trên gói thuốc thử mới (Trang 427 Tạo yêu cầu
hiệu chuẩn lô thuốc thử xét nghiệm).
Giới thiệu về HIL Index Interval Configuration (Cấu hình khoảng thời gian chỉ số)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp.
Thẻ Calculation (Tính toán) trong thông tin xác định xét nghiệm H
(Hemolysis (Tiêu máu)), I (Icterus (Chứng vàng da)) và L (Lipemia (Chứng
máu nhiễm mỡ)) ở CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) cho phép
phòng xét nghiệm tùy chỉnh từng Index Level (Cấp độ chỉ số) thành giá trị
hấp thu do phòng xét nghiệm xác định.
LƯU Ý: Giá trị hấp thu biểu thị nồng độ xấp xỉ của H, I hoặc L trong mẫu bệnh
phẩm (Trang 367 Phạm vi nồng độ gần đúng cho HIL Alert Indices (Chỉ số
báo lỗi HIL)).
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Có sẵn sáu mức chỉ số (0 – 6) để bạn tùy chỉnh. Phòng xét nghiệm có thể
sửa đổi giới hạn trên của mỗi khoảng, trừ Index Level (Cấp độ chỉ số) 6. Hệ
thống sẽ tự động điều chỉnh giới hạn dưới của Index Level (Cấp độ chỉ số)
tiếp theo để bảo đảm các khoảng liên tiếp nhau. Phòng xét nghiệm không
thể giảm giá trị giới hạn cho Index Level (Cấp độ chỉ số) 0 xuống dưới giá trị
tối thiểu cho chất gây ảnh hưởng, nhưng có thể tăng giá trị này. Ngoài ra,
phòng xét nghiệm không thể giảm giá trị giới hạn trên cho Index Level (Cấp
độ chỉ số) 5 vượt quá giá trị tối đa cho chất gây ảnh hưởng, nhưng có thể
giảm giá trị này. Bảng sau biểu thị các giá trị tối thiểu và tối đa cho từng chất
gây ảnh hưởng:
Chất gây ảnh hưởng

Giá trị tối thiểu

Giá trị tối đa

H

10,0

1000,0

I

1,9

60,0

L

124,0

3000,0

LƯU Ý: Hệ thống không được có bất kỳ yêu cầu nào cho các xét nghiệm được
kích hoạt cho xử lý cảnh báo HIL trong khi tùy chỉnh các mức chỉ số. Người
vận hành phải đợi tất cả các xét nghiệm đang xử lý hoàn tất và xóa hoặc di
chuyển tất cả các yêu cầu hiện có sang cơ sở dữ liệu lịch sử.
Nếu phòng xét nghiệm cấu hình các khoảng, thì hệ thống sẽ sử dụng các
giá trị hấp thu do nhà sản xuất xét nghiệm xác định cho từng mức.
Hệ thống chỉ cho phép người vận hành trong nhóm G1 tùy chỉnh các mức
chỉ số dùng cho gắn cờ cảnh báo HIL. Mọi thay đổi đối với các khoảng chỉ số
HIL được đưa vào Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) dưới dạng một
mục nhập.
Giới thiệu về Assay Comparison Correlation Factors (Hệ số tương quan so sánh xét
nghiệm) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
Phần Assay Comparison Correlation Factors (Hệ số tương quan so sánh xét
nghiệm) trên thẻ Calculation (Tính toán) trong CH Test Definition (Xác định
thử nghiệm CH) cho phép phòng xét nghiệm sử dụng phương trình sau để
so sánh các kết quả của bệnh nhân từ 2 hệ thống khác nhau hoặc giữa hệ
thống và một hệ thống tham chiếu:
Kết quả báo cáo = C0 + C1x + C2x2 + C3x3, trong đó x là nồng độ
chất phân tích từ CH Analyzer và Kết quả báo cáo là giá trị mà hệ thống truyền
tới LIS và hiển thị trên hệ thống.
Các phòng xét nghiệm nhập hệ số tương quan (C0, C1, C2 và C3) vào hệ
thống. Hệ thống sẽ lưu trữ các hệ số này và sử dụng chúng để chuyển đổi
kết quả từ 1 hệ thống thành giá trị chuẩn hóa, trong đó phòng xét nghiệm
so sánh với hệ thống khác hoặc với một hệ thống tham chiếu. So sánh tương
quan này áp dụng cho tất cả kết quả của xét nghiệm, bao gồm cả kiểm chuẩn
và mẫu bệnh phẩm, và độc lập với lô thuốc thử.
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Nhìn chung, CH Analyzer chỉ cần hệ số C0 và C1 để so sánh tương quan kết
quả xét nghiệm với hệ thống khác. Các phòng xét nghiệm sử dụng mô hình
hồi quy tuyến tính hoặc các thuật toán khác để lấy giá trị (trong đó C1 là độ
dốc và C0 là hệ số chặn y) hoặc sử dụng các giá trị đã công bố, nếu có. Thẻ
CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) bao gồm cả C2 và C3 để xử lý
các trường hợp đặc biệt có thể phát sinh trong phòng xét nghiệm.
Theo mặc định, hệ thống sẽ đặt C1 bằng 1,0 và tất cả các hệ số khác là 0,0.
Giới thiệu về tab Calibration (Hiệu chuẩn) trong CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH)
Thẻ Calibration (Hiệu chuẩn) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm
CH) sẽ nhóm các thông số xét nghiệm có liên quan đến việc hiệu chuẩn xét
nghiệm trên CH thành 3 thẻ phụ sau:
Trường

Lưu ý

General (Tổng quát)

Cung cấp các tùy chọn cấu hình cho việc thực hiện
hiệu chuẩn tự động và thông tin về hiệu chuẩn gói
và lô cho các xét nghiệm trên CH (Trang 711 Giới
thiệu về tab General (Tổng quát) Calibration (Hiệu
chuẩn) trong CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH)).

Acceptance (Chấp
nhận)

Cho phép chọn tiêu chí tự động chấp nhận các kết
quả hiệu chuẩn (Trang 715 Giới thiệu về các
thông số Calibration (Hiệu chuẩn) Acceptance
(Chấp nhận) trong CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH)).

Measuring Interval
Verification
Acceptance (Chấp
nhận kiểm tra khoảng
thời gian đo)

Cho phép chọn tiêu chí tự động chấp nhận các kết
quả kiểm tra khoảng đo (Trang 718 Giới thiệu về
các thông số Measuring Interval Verification
Acceptance (Chấp nhận kiểm tra khoảng thời gian
đo) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm
CH)).

Giới thiệu về tab General (Tổng quát) Calibration (Hiệu chuẩn) trong
CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
Thẻ General (Tổng quát) Calibration (Hiệu chuẩn) trong CH Test Definition
(Xác định thử nghiệm CH) có các khu vực sau:
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Cài đặt

Lưu ý

Automatically Order Calibrations (Tự Cho phép cấu hình các tiêu chí sẽ tự
động ra lệnh hiệu chuẩn)
động yêu cầu hiệu chuẩn cho xét
nghiệm trên CH (Trang 712 Giới
thiệu về tùy chọn tự động yêu cầu
hiệu chuẩn trong CH Test Definition
(Xác định thử nghiệm CH)).
Perform QC with Calibration (Thực
hiện QC với hiệu chuẩn)

Cấu hình để hệ thống tự động thêm
yêu cầu kiểm chuẩn vào yêu cầu
hiệu chuẩn (Trang 713 Giới thiệu về
Perform QC with Calibration (Thực
hiện QC với hiệu chuẩn) trong CH
Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH)).

Calibration Interval (Khoảng thời
gian hiệu chuẩn)

Chỉ định số ngày hợp lệ của hiệu
chuẩn lô và gói (Trang 419 Giới
thiệu về hiệu chuẩn lô và gói thuốc
thử xét nghiệm trên CH) và loại hiệu
chuẩn cần thực hiện cho xét
nghiệm.
Cho phép phòng xét nghiệm sửa đổi
khoảng thời gian hiệu chuẩn cho
gói thuốc thử trên CH
(Trang 716 Giới thiệu về việc sửa đổi
khoảng thời gian Calibration (Hiệu
chuẩn) cho gói thuốc thử trên CH
trong CH Test Definition (Xác định
thử nghiệm CH))

Calibrator Onboard Stability (Hours) Chỉ định số Hours (Giờ) ổn định của
(Độ ổn định trên máy bộ hiệu chuẩn một chất hiệu chuẩn đã mở trên hệ
(Giờ))
thống, cho cả hai điều kiện
Refrigerated (Làm lạnh) và
Unrefrigerated (Không làm lạnh).

Giới thiệu về tùy chọn tự động yêu cầu hiệu chuẩn trong CH Test Definition (Xác
định thử nghiệm CH)
Khu vực Automatically Order Calibrations (Tự động ra lệnh hiệu chuẩn) trên
tab General (Tổng quát) Calibration (Hiệu chuẩn) trong CH Test Definition
(Xác định thử nghiệm CH) cho phép phòng xét nghiệm chỉ định các yếu tố
kích hoạt tạo lệnh hiệu chuẩn tự động cho các xét nghiệm trên CH.
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Phòng xét nghiệm có thể chọn 1 hoặc nhiều bộ khởi động sau:
Kích hoạt

Lưu ý

Lot Calibration Expiration (Days)
(Hết hạn hiệu chuẩn lô (Ngày))

Tạo lệnh hiệu chuẩn trước khi hết
hạn hiệu chuẩn lô. Phòng xét
nghiệm có thể chọn từ 0–5 ngày.

Pack Calibration Expiration (Hours)
(Hết hạn hiệu chuẩn gói (Giờ))

Tạo lệnh hiệu chuẩn trước khi hết
hạn hiệu chuẩn gói. Phòng xét
nghiệm có thể chọn từ 1–24 giờ.

New Lot (Lô mới)

Tạo mục hiệu chuẩn khi phòng xét
nghiệm nạp lô thuốc thử mới vào hệ
thống.

IFU Changed (Đã thay đổi IFU)

Yêu cầu hiệu chuẩn khi nồng độ
chất hiệu chuẩn từ cùng một lô thay
đổi. Thay đổi xảy ra do quét phiếu
giá trị hoặc bằng cách chỉnh sửa thủ
công thông tin xác định chất hiệu
chuẩn.

Giới thiệu về Perform QC with Calibration (Thực hiện QC với hiệu chuẩn) trong CH
Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
Cài đặt Perform QC with Calibration (Thực hiện QC với hiệu chuẩn) trên tab
General (Tổng quát) Calibration (Hiệu chuẩn) trong CH Test Definition (Xác
định thử nghiệm CH) cho phép phòng xét nghiệm thực hiện kiểm chuẩn
cùng lúc với hiệu chuẩn. Cấu hình của tính năng này yêu cầu phòng xét
nghiệm phải xác định một chất kiểm chuẩn trong QC Definitions (Xác định
QC) để thực hiện xét nghiệm kiểm chuẩn. Sau khi đã định cấu hình, hệ thống
sẽ tự động thêm lệnh kiểm chuẩn cùng với chất kiểm chuẩn đã xác định vào
bất kỳ lệnh hiệu chuẩn tự động hoặc thủ công nào đối với xét nghiệm đã chỉ
định.
LƯU Ý: Hệ thống phải có tất cả các mức của chất kiểm chuẩn đã chỉ định
trước khi tạo lệnh hiệu chuẩn. Hệ thống sẽ cảnh báo người vận hành phải
nạp chất kiểm chuẩn nếu chưa có chất kiểm chuẩn trong hệ thống.
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Khi bật tính năng Perform QC with Calibration (Thực hiện QC với hiệu
chuẩn), phòng xét nghiệm cũng có thể đặt tiêu chí chấp nhận khác đối với
quy trình hiệu chuẩn. Tiêu chí QC Results Must Be Within Ranges (Kết quả
QC phải nằm trong biên độ), nằm ở tab Calibration (Hiệu chuẩn) Acceptance
(Chấp nhận) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) yêu cầu kết
quả kiểm chuẩn phải nằm trong phạm vi trước khi hệ thống có thể tự động
chấp nhận kết quả hiệu chuẩn và đưa hiệu chuẩn vào sử dụng. Tính năng
Automatic Acceptance (Tự động chấp nhận), cũng ở trên tab Calibration
(Hiệu chuẩn) Acceptance (Chấp nhận) điều khiển hành vi của tiêu chí QC
Results Must Be Within Ranges (Kết quả QC phải nằm trong biên độ).
Tính năng Automatic Acceptance (Tự động chấp nhận) và QC Results Must
Be Within Ranges (Kết quả QC phải nằm trong biên độ) có hành vi như sau
đối với những tùy chọn cấu hình khác nhau:
Tùy chọn cấu hình

Hành vi hệ thống*

Automatic Acceptance (Tự động
chấp nhận): Enabled

• Kết quả kiểm chuẩn nằm trong
phạm vi: Hệ thống tự động thay
đổi trạng thái hiệu chuẩn thành
Valid (Hợp lệ) và đưa kết quả hiệu
chuẩn vào sử dụng.

QC Results Must Be Within Ranges
(Kết quả QC phải nằm trong biên
độ): Enabled

• Kết quả kiểm chuẩn nằm ngoài
phạm vi: Hệ thống tự động thay
đổi trạng thái hiệu chuẩn thành
Awaiting Acceptance (Chờ chấp
nhận) và yêu cầu người vận hành
hệ thống phải đánh giá kết quả.
Automatic Acceptance (Tự động
chấp nhận): Enabled
QC Results Must Be Within Ranges
(Kết quả QC phải nằm trong biên
độ): Disabled
Automatic Acceptance (Tự động
chấp nhận): Disabled
QC Results Must Be Within Ranges
(Kết quả QC phải nằm trong biên
độ): Disabled
Lưu ý: Tắt tính năng Automatic
Acceptance (Tự động chấp nhận)
cũng sẽ tự động tắt QC Results Must
Be Within Ranges (Kết quả QC phải
nằm trong biên độ).
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Kết quả kiểm chuẩn có thể nằm
trong hoặc ngoài phạm vi. Chấp
nhận hiệu chuẩn chỉ phụ thuộc vào
tiêu chí chấp nhận của xét nghiệm.

Kết quả kiểm chuẩn có thể nằm
trong hoặc ngoài phạm vi. Hệ thống
tự động thay đổi trạng thái hiệu
chuẩn thành Awaiting Acceptance
(Chờ chấp nhận) và yêu cầu người
vận hành hệ thống phải đánh giá kết
quả.
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* Bảng này giả định rằng kết quả hiệu chuẩn đáp ứng tất cả tiêu chí chấp
nhận đối với hiệu chuẩn. Hiệu chuẩn hợp lệ cũng đòi hỏi kết quả kiểm chuẩn
phải báo cáo được.
LƯU Ý: Nếu dùng Thống kê kiểm chuẩn để đánh giá kết quả kiểm chuẩn,
nhà sản xuất hệ thống khuyến khích phòng xét nghiệm bật cả 3 tính năng
trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) cho tất cả xét nghiệm:
• Perform QC with Calibration (Thực hiện QC với hiệu chuẩn)
• Automatic Acceptance (Tự động chấp nhận)
• QC Results Must Be Within Ranges (Kết quả QC phải nằm trong biên độ)
Giới thiệu về các thông số Calibration (Hiệu chuẩn) Acceptance (Chấp nhận) trong
CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
Phòng xét nghiệm có thể đặt tiêu chí chấp nhận trên các thông số hiệu chuẩn
sau:
Thông số

Lưu ý

Percent Bias (Phần trăm độ
lệch)

Độ chênh của giá trị đo được so với giá trị
mục tiêu.

Slope (Độ nghiêng)

Độ dốc của giá trị đo được so với giá trị
mục tiêu.

Intercept (Giao điểm)

Hệ số chặn từ hàm hồi quy tuyến tính
bình phương nhỏ nhất của giá trị đo được
so với giá trị mục tiêu.

Corr Coeff (r) (Hệ số tương
quan (r))

Mức độ tương quan giữa giá trị đo được
và giá trị mục tiêu. Thông thường, phạm
vi tương quan cho phép được mặc định
thành 0,95–1,00 cho mỗi xét nghiệm.

Percent Deviation (Phần trăm
sai số)

Giá trị tuyệt đối của (độ lệch) giữa giá trị
đo trung bình và giá trị mục tiêu. Giá trị
này bao gồm cả mức 0 trừ khi giá trị chai
có nồng độ từ 1,0–10.

Percent Deviation Excluding
Low Level (Phần trăm sai số
ngoại trừ mức thấp)

Tương tự như Percent Deviation (Phần
trăm sai số), nhưng không bao gồm mức
thấp.
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Thông số

Lưu ý

QC Results Must Be Within
Ranges (Kết quả QC phải nằm
trong biên độ)

Kết quả kiểm chuẩn (QC) phải nằm trong
phạm vi được thiết lập cho vật liệu kiểm
chuẩn để hệ thống chấp nhận kết quả
hiệu chuẩn.

Giới thiệu về việc sửa đổi khoảng thời gian Calibration (Hiệu chuẩn) cho gói thuốc
thử trên CH trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
Cài đặt Pack Calibration Interval (Days) (Khoảng thời gian hiệu chuẩn (Ngày))
trên thẻ General (Tổng quát) Calibration (Hiệu chuẩn) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH) cho phép phòng xét nghiệm sửa đổi
khoảng thời gian hiệu chuẩn cho gói thuốc thử trên CH. Theo mặc định, hệ
thống thiết lập khoảng thời gian hiệu chuẩn ở số ngày được nhà sản xuất
khuyến cáo trong từng thông tin nhận diện xét nghiệm. Phòng xét nghiệm
có thể giảm số ngày này để hệ thống thực hiện hiệu chuẩn gói thường xuyên
hơn.
Khi phòng xét nghiệm sửa đổi khoảng thời gian hiệu chuẩn, tất cả các hoạt
động hiệu chuẩn sau đó sẽ sử dụng khoảng thời gian hiệu chuẩn gói mới.
Hệ thống cũng sẽ đăng một mục nhập vào Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử
kiểm tra) để biểu thị mọi sự thay đổi đối với Pack Calibration Interval (Days)
(Khoảng thời gian hiệu chuẩn (Ngày)).
Kích hoạt Automatic Acceptance (Tự động chấp nhận) đối với CH Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn)
1. Chuẩn bị hệ thống để lưu các thay đổi đối với thông số Test Definition
(Xác định xét nghiệm) của xét nghiệm.
2. Trên thanh Lệnh, chọn Setup (Cài đặt) > Test Definition (Xác định xét
nghiệm) > CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH).
3. Chọn xét nghiệm thích hợp từ danh sách.
4. Chọn Calibration (Hiệu chuẩn) > Acceptance (Chấp nhận).
5. Để cho phép hệ thống tự động chấp nhận kết quả, hãy chọn Automatic
Acceptance (Tự động chấp nhận).
6. Đảm bảo chọn hộp kiểm của tiêu chí phù hợp.
7. Để thay đổi giá trị cao và thấp cho tiêu chí đã chọn, hãy nhập giá trị mới.
8. Chọn Save (Lưu).
9. Chọn OK.
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Giới thiệu về tiêu chí Automatic Acceptance (Tự động chấp nhận) cho các mức chất
hiệu chuẩn CH
Việc hiệu chuẩn xét nghiệm trên CH có thể phải có 1 hoặc nhiều mức chất
hiệu chuẩn. Phòng xét nghiệm có thể đặt tiêu chí chấp nhận trên các thông
số sau cho từng mức:
Trường

Lưu ý

Recovery Level (Mức khôi phục)

Trung bình của các giá trị chai ở mức
phục hồi nằm trong phạm vi mức
phục hồi do phòng xét nghiệm chỉ
định ở mỗi mức.

Percent Bias (Phần trăm độ lệch)

Giá trị chai chất hiệu chuẩn phục hồi
nằm trong phạm vi phần trăm độ
chênh mức phục hồi do phòng xét
nghiệm chỉ định ở mỗi mức (độ
chính xác).

SD

Giá trị chai chất hiệu chuẩn phục hồi
nằm trong phạm vi độ lệch chuẩn
(SD) phục hồi do phòng xét nghiệm
chỉ định ở mỗi mức (độ chụm).

%CV

Giá trị chai chất hiệu chuẩn phục hồi
nằm trong phạm vi phần trăm hệ số
biến thiên (CV) phục hồi do phòng
xét nghiệm chỉ định ở mỗi mức (độ
chụm).

Delta System Response (Trả lời hệ
thống delta)

Phản hồi giữa các mức chất hiệu
chuẩn được ghép cặp nằm trong
phạm vi phản hồi do phòng xét
nghiệm chỉ định cho từng cặp mức:
1–2, 2–3, 3–4, 4–5.

Nếu thông số chứa các giá trị lớn hơn hoặc bằng tiêu chí Acceptance (Chấp
nhận) đã chỉ định hoặc nằm ngoài 1 hoặc nhiều tiêu chí đã chỉ định, thì quá
trình hiệu chuẩn sẽ yêu cầu xem lại thủ công.
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Giới thiệu về các thông số Measuring Interval Verification Acceptance (Chấp nhận
kiểm tra khoảng thời gian đo) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH)
Tab phụ Measuring Interval Verification Acceptance (Chấp nhận kiểm tra
khoảng thời gian đo) trên tab Calibration (Hiệu chuẩn) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH) cho phép hệ thống tự động chấp nhận
kết quả nghiên cứu để xác minh khoảng đo mà không cần sự can thiệp của
người vận hành nếu kết quả đáp ứng tiêu chí đã chỉ định. Nếu kết quả lớn
hơn hoặc bằng các giá trị Acceptance (Chấp nhận) đã chỉ định hoặc nằm
ngoài 1 hoặc nhiều tiêu chí đã chỉ định, thì kết quả sẽ yêu cầu xem lại thủ
công. Nếu không chọn tùy chọn này, tất cả các kết quả sẽ yêu cầu xem lại
thủ công.
Phòng xét nghiệm có thể chỉ định 1 hoặc nhiều tiêu chí sau:
Tiêu chí

Lưu ý

Slope (Độ nghiêng)

Slope (Độ nghiêng) của đường
thẳng tạo từ quá trình vẽ đồ thị giá
trị đo được so với giá trị đã xác định
cho các giá trị mức đã xác định sẽ
nằm trong phạm vi do phòng xét
nghiệm chỉ định.

Intercept (Giao điểm)

Intercept (Giao điểm) y của đường
thẳng tạo từ quá trình vẽ đồ thị giá
trị đo được so với giá trị đã xác định
cho các giá trị mức đã xác định sẽ
bằng hoặc nhỏ hơn giá trị do phòng
xét nghiệm chỉ định.

Correlation Coefficient Range (Biên
độ hệ số tương quan)

Hệ số tương quan (r) nằm trong
phạm vi do phòng xét nghiệm chỉ
định. Thông thường, phạm vi tương
quan được mặc định thành 0,95–
1,00 cho mỗi xét nghiệm.

Giới thiệu về tab Calibration (Hiệu chuẩn) Acceptance (Chấp nhận) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH)
Tab Calibration (Hiệu chuẩn) Acceptance (Chấp nhận) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH) gồm cài đặt và tiêu chí để bật/tắt chức
năng tự động chấp nhận hiệu chuẩn trên CH của hệ thống.
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Hộp kiểm Automatic Acceptance (Tự động chấp nhận) bật hoặc tắt cài đặt
cho từng xét nghiệm nếu phù hợp. Phòng xét nghiệm cũng có thể định cấu
hình tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn (Trang 715 Giới thiệu về các thông số
Calibration (Hiệu chuẩn) Acceptance (Chấp nhận) trong CH Test Definition
(Xác định thử nghiệm CH)), giới hạn tín hiệu điều chỉnh C0 và từng mức chất
hiệu chuẩn (Trang 717 Giới thiệu về tiêu chí Automatic Acceptance (Tự động
chấp nhận) cho các mức chất hiệu chuẩn CH).

Giới thiệu về IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM) cung cấp cho các phòng xét
nghiệm quyền truy cập vào từng Test Definition (Xác định xét nghiệm) cho
mục đích thông tin và cấu hình. Hệ thống sẽ nhóm các thông số xét nghiệm
trên các tab sau:
• Definition (Xác định)
• Calculation (Tính toán)
• Calibration (Hiệu chuẩn)
• Reagent (Thuốc thử)
Trong quá trình cấu hình thông tin nhận dạng xét nghiệm, người vận hành
có thể thực hiện những hành động sau:
Hành động

Lưu ý

Scan Barcodes (Quét mã vạch)

Quét thông tin nhận dạng xét
nghiệm mới (Trang 403 Quét mã
vạch 2D Đường cong chính và thông
tin xác định xét nghiệm IM).

Save (Lưu)

Cập nhật thông số thành các giá trị
do phòng xét nghiệm chỉ định.

Cancel (Hủy)

Hoàn nguyên mọi thay đổi thông số
chưa lưu về giá trị đã lưu gần đây
nhất.

IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM) cũng cung cấp quyền truy cập
vào các tính năng sau:
Tính năng

Lưu ý

Lots... (Lô...)

Cung cấp thông tin chi tiết về các lô
thuốc thử IM có sẵn cho xét nghiệm được
chọn.

Ranges... (Phạm vi...)

Cho phép cấu hình các lần kiểm tra phạm
vi có sẵn cho xét nghiệm đã chọn.
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Tính năng

Lưu ý

Reflex Groups... (Nhóm phản
xạ...)

Cho phép yêu cầu tự động các xét nghiệm
hoặc bảng khác nhau tương ứng với kết
quả của bệnh nhân.

Repeat Conditions... (Lặp lại
điều kiện...)

Bật tự động yêu cầu lặp lại xét nghiệm cho
bệnh nhân để phản hồi các cờ hệ thống.

Reset Defaults... (Đặt lại mặc
định...)

Khôi phục các thay đổi thông số đã lưu về
cài đặt mặc định của nhà sản xuất.
LƯU Ý: Tính năng này chỉ khôi phục các giá
trị mặc định của xét nghiệm hiện được
chọn.

Delete (Xóa)

Xóa xét nghiệm đã chọn Test Definition
(Xác định xét nghiệm).

Biểu tượng IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
Các ký hiệu sau có tác dụng cảnh báo người vận hành về một hành động
phải thực hiện hoặc cung cấp thêm thông tin.
Biểu tượng

Lưu ý
Sắp xếp cột theo thứ tự giảm dần.
Sắp xếp cột theo thứ tự tăng dần.
Đóng hoặc xóa mục chọn hoặc tính năng.
Cho biết người vận hành đã bỏ chọn Test Definition
(Xác định xét nghiệm) Filter... (Bộ lọc...).
Biểu thị rằng người vận hành đã áp dụng bộ lọc.
Cho biết một cột có thể được sắp xếp.
Cho biết có thêm thông tin.
Cho biết một tình trạng lỗi.
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Biểu tượng

Lưu ý
Cho biết một tình trạng cảnh báo.
Cho biết có trợ giúp trực tuyến cho cửa sổ này.
Cho biết một tính năng đang không sử dụng hoặc áp
dụng cài đặt này.
Cho biết cài đặt được bật cho một tính năng.
Cho biết một cài đặt hiện không khả dụng cho người
vận hành hoặc cho tính năng đó.
Cho biết một cài đặt luôn được bật.
Cho biết một tùy chọn không được chọn.
Cho biết một tùy chọn được chọn.

Giới thiệu về xét nghiệm trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM) chứa danh sách các xét nghiệm
mà phòng xét nghiệm đã quét vào hệ thống bằng Thẻ MC TDEF. Nếu phòng
xét nghiệm không nạp Test Definition (Xác định xét nghiệm) của xét nghiệm
trên hệ thống thì xét nghiệm sẽ không hiển thị trên hệ thống.
Hệ thống mặc định hiển thị xét nghiệm theo thứ tự bảng chữ cái, theo tên
viết tắt của Assay (Xét nghiệm). Chọn tiêu đề cột sẽ đảo ngược thứ tự sắp
xếp hiện tại. Người vận hành cuộn qua danh sách để tìm xét nghiệm. Chọn
một xét nghiệm sẽ cung cấp quyền truy cập vào các thông số Test Definition
(Xác định xét nghiệm) và tùy chọn cấu hình có sẵn.
Người vận hành cũng có thể sử dụng Filter... (Bộ lọc...) để giới hạn số xét
nghiệm hiển thị theo trạng thái xét nghiệm và kiểu xử lý xét nghiệm. Ký hiệu
và
Ký hiệu

cho biết trạng thái Filter... (Bộ lọc...):
Lưu ý
IM Test Definition (Xác định xét
nghiệm IM) Filter... (Bộ lọc...) không
được chọn. Mọi xét nghiệm trên hệ
thống đều hiển thị trong danh sách.
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Ký hiệu

Lưu ý
IM Test Definition (Xác định xét
nghiệm IM) Filter... (Bộ lọc...) đang
hoạt động. Chỉ các xét nghiệm đáp
ứng những tiêu chí hiện được chỉ
định sẽ hiển thị trong danh sách.

Giới thiệu về các thông số Definition (Xác định) trong IM Test Definition (Xác định
xét nghiệm IM)
Thẻ Definition (Xác định) trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
sẽ nhóm các thông số xét nghiệm vào 3 phần sau:
Khu vực

Lưu ý

Test Identification
(Nhận dạng xét
nghiệm)

Cung cấp thông tin xác định và các tùy chọn cấu
hình cho từng xét nghiệm (Trang 722 Giới thiệu về
Test Identification (Nhận dạng xét nghiệm) trong
IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)).

General (Tổng quát)

Cung cấp tùy chọn cấu hình cho các tính năng sau:
• Result Review Mode (Chế độ xem lại kết quả)
• Reuse Result for Ratio (Tái sử dụng kết quả cho
tỉ lệ)
• Analyte Stability (Độ ổn định của chất phân tích)

Advanced (Cải tiến)

Cung cấp tùy chọn cấu hình cho các tính năng
dành riêng cho IM Analyzer.

Giới thiệu về Test Identification (Nhận dạng xét nghiệm) trong IM Test Definition
(Xác định xét nghiệm IM)
Phần Test Identification (Nhận dạng xét nghiệm) trên tab Definition (Xác
định) trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM) cung cấp thông tin
nhận dạng xét nghiệm. Thông tin này nhận dạng xét nghiệm trên các báo
cáo được in, trên giao diện hệ thống và trong phần mềm.
Phần này có các thông tin sau:
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Test Name/ID
(Tên/ID thử
nghiệm)

Tên duy nhất của xét nghiệm.
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Trường

Lưu ý

Test Type (Loại Loại phân tích xử lý cho xét nghiệm.
thử nghiệm)
Test Version
Phiên bản của thông tin nhận dạng xét nghiệm.
(Phiên bản xét
nghiệm)
Display Name
(Tên hiển thị)

Tên của xét nghiệm hiển thị trên hệ thống.

Print Name
(Tên viết in)

Tên của xét nghiệm mà hệ thống in trên báo cáo.

LIS Code (Mã
LIS)

Mã mà LIS sử dụng để nhận dạng xét nghiệm khi kết nối
với hệ thống.

LOINC

Mã nhận dạng duy nhất từ cơ sở dữ liệu Logical
Observation Identifiers Names and Codes (LOINC).

Status (Tình
trạng)

Cách phòng xét nghiệm có thể sử dụng Test (Xét nghiệm):
• Released (Đã phát hành): Phòng xét nghiệm có thể sử
dụng kết quả để báo cáo kết quả của bệnh nhân.
• Investigational (Nghiên cứu): Phòng xét nghiệm không
thể sử dụng kết quả để báo cáo kết quả của bệnh nhân.

Các phòng xét nghiệm có thể chỉnh sửa thông tin sau:
• Display Name (Tên hiển thị)
• Print Name (Tên viết in)
• LIS Code (Mã LIS)
• LOINC
Các phòng xét nghiệm chỉ có thể chỉnh sửa những thông số này nếu không
có yêu cầu đang mở nào chứa xét nghiệm trên hệ thống.
LƯU Ý: Display Name (Tên hiển thị) và Print Name (Tên viết in) là các trường
bắt buộc.
Giới thiệu về các loại xét nghiệm trong IM
IM Analyzer hỗ trợ các loại xét nghiệm sau:
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Loại xét nghiệm

Lưu ý

Standard (Tiêu chuẩn)

Xét nghiệm không có hạn chế về tùy chọn
cấu hình. Phòng xét nghiệm có thể chỉ
định các mức pha loãng thủ công, cấu
hình các phạm vi và đưa xét nghiệm
Standard (Tiêu chuẩn) vào bảng pha loãng
và tỷ lệ. Xét nghiệm Standard (Tiêu chuẩn)
là những xét nghiệm cơ bản nhất trên IM,
chứa các xét nghiệm sandwich
(Trang 121 Giới thiệu về dạng xét nghiệm
phức hợp sandwich trên IM) và xét nghiệm
cạnh tranh (Trang 123 Giới thiệu về dạng
xét nghiệm cạnh tranh trên IM).
Ví dụ: AFP.

ID Standard (Tiêu chuẩn ID)

Một loại xét nghiệm bệnh truyền nhiễm
(ID) không có hạn chế nào về các tùy chọn
cấu hình. Phòng xét nghiệm có thể chỉ
định các mức pha loãng thủ công, cấu
hình các phạm vi và đưa xét nghiệm vào
bảng pha loãng và tỷ lệ.
Ví dụ: aHAVT.

Combination (Kết hợp)

Xét nghiệm yêu cầu có ít nhất 2 thuốc thử
khác nhau để thu được kết quả.
LƯU Ý: Hệ thống không thể thu được kết
quả có thể báo cáo trên các thuốc thử
riêng nằm trong xét nghiệm Combination
(Kết hợp).
Xét nghiệm Combination (Kết hợp) không
thể có trong bảng pha loãng hoặc tỷ lệ.
Nhà sản xuất xét nghiệm cũng hạn chế các
tùy chọn cấu hình đối với phạm vi cho các
xét nghiệm này.
Ví dụ: Xác nhận HBsAg.

Multicomponent (Đa thành
phần)

Xét nghiệm tính toán kết quả từ kết quả
của ít nhất 2 xét nghiệm IM khác. Các xét
nghiệm khác có thể là sự kết hợp giữa
xét nghiệm Standard (Tiêu chuẩn) và xét
nghiệm ngoài hệ thống.
Ví dụ: ELF.
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Loại xét nghiệm

Lưu ý

Component (Thành phần)

Thuốc thử hoặc xét nghiệm là một phần
của xét nghiệm Combination (Kết hợp)
hoặc Multicomponent (Đa thành phần).
Ví dụ: Rgt A và Rgt B là 2 thành phần trong
xét nghiệm xác nhận HBsAg.
LƯU Ý: Hệ thống không thể thu được riêng
kết quả có thể báo cáo cho RgtA hay RgtB.

ID Manual FRR (ID FRR thủ
công)

Loại xét nghiệm ID đòi hỏi có 2 lần lặp lại
nếu kết quả nằm trong giới hạn nhất định.
Nếu kết quả xét nghiệm nằm trong phạm
vi lặp lại, thì hệ thống sẽ tự động yêu cầu
thực hiện 2 lần lặp lại từ chính mẫu đó,
mỗi lần là 1 lần lặp lại. Hệ thống báo cáo
cả 3 kết quả.
Xét nghiệm ID Manual FRR (ID FRR thủ
công) không thể có trong bảng pha loãng
hoặc tỷ lệ. Nhà sản xuất xét nghiệm cũng
hạn chế các tùy chọn cấu hình đối với
phạm vi cho các xét nghiệm này.
Ví dụ: CHIV.

ID Auto FRR (ID FRR tự động)

Loại xét nghiệm ID đòi hỏi có 2 lần lặp lại
nếu kết quả nằm trong giới hạn nhất định.
Nếu kết quả xét nghiệm nằm trong phạm
vi lặp lại, thì hệ thống sẽ tự động yêu cầu
thực hiện 2 lần lặp lại từ chính mẫu đó,
mỗi lần là 1 lần lặp lại. Trái ngược với xét
nghiệm ID Manual FRR (ID FRR thủ công),
phòng xét nghiệm có thể cho phép hệ
thống báo cáo một kết quả riêng làm kết
quả cuối cùng cho ID Auto FRR (ID FRR tự
động).
Xét nghiệm ID Auto FRR (ID FRR tự động)
không thể có trong bảng pha loãng hoặc
tỷ lệ. Nhà sản xuất xét nghiệm cũng hạn
chế các tùy chọn cấu hình đối với phạm vi
cho các xét nghiệm này.
Ví dụ: EHIV.
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Giới thiệu về Specimen Type (Loại mẫu xét nghiệm) trong IM Test Definition (Xác
định xét nghiệm IM)
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
Tính năng Specimen Type (Loại mẫu xét nghiệm) trên thẻ Definition (Xác
định) trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM) cho phép phòng xét
nghiệm chọn các loại mẫu bổ sung cho xét nghiệm. Theo mặc định, hệ thống
thiết lập Serum (Huyết thanh) làm Specimen Type (Loại mẫu xét nghiệm),
trừ phi Serum (Huyết thanh) là Specimen Type (Loại mẫu xét nghiệm) không
thể chấp nhận được cho xét nghiệm.
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm chịu trách nhiệm xác thực mọi Specimen Type
(Loại mẫu xét nghiệm) mà IFU xét nghiệm không hỗ trợ.
Khi chọn loại mẫu bổ sung cho xét nghiệm trên IM, phòng xét nghiệm nên
đánh giá mọi Ranges (Biên độ) (Trang 740 Giới thiệu về Ranges (Biên độ)
trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác
định xét nghiệm IM)) đã xác định, cùng với các mục cài đặt trong Assays
Configuration (Cấu hình thí nghiệm) (Trang 688 Giới thiệu về Assays
Configuration (Cấu hình thí nghiệm)) và Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân) (Trang 522 Giới thiệu về Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh
nhân)).
Hệ thống chỉ cho phép người vận hành trong Group (Nhóm) G1 thêm hoặc
xóa loại mẫu trong Test Definition (Xác định xét nghiệm) của xét nghiệm.
Mục cài đặt này không được hiển thị cho người vận hành ở bất kỳ Groups
(Nhóm) nào khác. Hệ thống cũng sẽ đưa một mục nhập vào Audit Trail Log
(Nhật ký lịch sử kiểm tra) đối với mọi thay đổi Specimen Type (Loại mẫu xét
nghiệm).

Giới thiệu về các thông số Calculation (Tính toán) trong IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)
Tab Calculation (Tính toán) trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm
IM) cung cấp thông tin về các thông số mà hệ thống sử dụng để tính toán
và báo cáo kết quả cho xét nghiệm được chọn.
Các thông số được nhóm vào 3 phần sau:
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Khu vực

Lưu ý

General (Tổng quát)

Cho phép cấu hình các thông số sau:
• Units: Units đo lường mà hệ thống sử dụng để
báo cáo kết quả xét nghiệm.
• Conversion Factor (Hệ số chuyển đổi): Hệ số mà
hệ thống sử dụng để chuyển đổi Master Curve
Units (Đơn vị đường cong chính) thành Units báo
cáo được chọn.
• Concentration Decimal (Nồng độ dạng số thập
phân): Số lượng dấu thập phân mà hệ thống sử
dụng để báo cáo kết quả xét về giá trị nồng độ.
• Index Decimal (Số thập phân chỉ số): Số lượng
dấu thập phân mà hệ thống sử dụng để báo cáo
kết quả xét về giá trị chỉ số.
LƯU Ý: Concentration Decimal (Nồng độ dạng số
thập phân) và Index Decimal (Số thập phân chỉ số)
áp dụng với các hoạt động hiển thị, in và truyền
kết quả.

HIL Alert Indices (Chỉ
số báo lỗi HIL)

Bật tính năng tự động gắn cờ cho kết quả của bệnh
nhân đối với các xét nghiệm đáp ứng hoặc vượt
mức Threshold (Ngưỡng) được cấu hình cho
nhiễu HIL (Trang 827 Giới thiệu về HIL Alert Indices
(Chỉ số báo lỗi HIL) trong thông tin nhận dạng xét
nghiệm Assay (Xét nghiệm)).
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm cũng phải chọn tùy chọn
According to TDef (Theo TDef) cho cài đặt HIL
Ordering (Đặt lệnh HIL) toàn cục trong General
Setup (Cài đặt chung) để bật đầy đủ tính năng xử
lý cảnh báo HIL (Trang 828 Giới thiệu về HIL
Ordering (Đặt lệnh HIL) trong General Setup (Cài
đặt chung)).
Hệ thống mặc định thiết lập mức Threshold
(Ngưỡng) ở mức khuyến nghị của nhà sản xuất cho
xét nghiệm. Phòng xét nghiệm có thể thay đổi mức
mặc định này.
LƯU Ý: Chỉ có thể sử dụng tính năng này chỉ cho
hệ thống có một CH Analyzer.
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Khu vực

Lưu ý

Advanced (Cải tiến)

Cung cấp thông tin về thông số mà hệ thống sử
dụng để tính toán kết quả và cho phép nhập thông
số mà phòng xét nghiệm sử dụng để xác định mối
quan hệ giữa kết quả của 2 hệ thống khác nhau
(Trang 728 Giới thiệu về thông số Advanced (Cải
tiến) Calculation (Tính toán) trong IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)).

Giới thiệu về thông số Advanced (Cải tiến) Calculation (Tính toán) trong IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)
Phần Advanced (Cải tiến) trên thẻ Calculation (Tính toán) của IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM) cung cấp thông tin về các thông số sau:
Thông số

Lưu ý

Result Type (Loại kết quả)

Loại kết quả mà hệ thống báo cáo
khi xét nghiệm báo cáo về Nồng độ
(Conc) và dưới dạng giá trị Index
(Chỉ số).
LƯU Ý: Một số xét nghiệm có thể báo
cáo kết quả dưới dạng cả hai (Conc
& Index (Conc & Chỉ số))

Displayed Result Type (Loại kết quả
được hiển thị)

Loại kết quả mà hệ thống hiển thị khi
xét nghiệm báo cáo cả hai kết quả
Conc & Index (Conc & Chỉ số).

Master Curve Units (Đơn vị đường
cong Chính)

Đơn vị mà nhà sản xuất thiết bị xét
nghiệm sử dụng để xác định đường
cong chính

Curve Type (Loại đường cong)

Loại đường cong mà hệ thống sử
dụng để chuyển đổi tín hiệu đo
được, bằng đơn vị ánh sáng tương
đối (RLU), thành nồng độ mẫu.

Concentration to Index Conversion Hệ số mà hệ thống sử dụng để
(Chuyển đổi từ nồng độ sang chỉ số) chuyển đổi kết quả từ giá trị nồng độ
thành giá trị Index (Chỉ số).
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Phần Advanced (Cải tiến) cũng bao gồm tính năng Assay Comparison
Correlation Factors (Hệ số tương quan so sánh xét nghiệm). Phòng xét
nghiệm nhập Slope (Độ nghiêng) và Intercept (Hệ số chặn) thu được từ phân
tích hồi quy. Hệ thống sử dụng các thông số này để so sánh tương quan kết
quả xét nghiệm với một hệ thống khác.

Giới thiệu về các thông số Calibration (Hiệu chuẩn) trong IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)
Tab Calibration (Hiệu chuẩn) trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm
IM) nhóm các thông số xét nghiệm ảnh hưởng đến hiệu chuẩn xét nghiệm
IM thành các phần sau:
Tên trường

Lưu ý

Auto Calibration Triggers (Bộ khởi
động hiệu chuẩn tự động)

Cho phép chọn tiêu chí để tự động
lên lịch và thực hiện hiệu chuẩn
(Trang 732 Giới thiệu về tùy chọn
cấu hình cho tự động yêu cầu hiệu
chuẩn trong IM Test Definition (Xác
định xét nghiệm IM)).

Extend Cal (Gia hạn Hc)

Bật tính năng Extend (Gia hạn) trong
Calibration Overview (Tổng quan về
hiệu chuẩn) (Trang 412 Giới thiệu về
kéo dài khoảng thời gian hiệu
chuẩn).
LƯU Ý: Nhà sản xuất hệ thống bật
cài đặt này theo mặc định và khuyến
cáo nên để nguyên như thế. Nếu
phòng xét nghiệm tắt cài đặt này, thì
người vận hành hệ thống sẽ không
thể gia hạn mục hiệu chuẩn đã hết
hạn trong khi xử lý mẫu.

Accept Cal (Chấp nhận Hc)

Bật tính năng Accept (Chấp nhận) và
Reject (Từ chối) trong Calibration
Results (Kết quả hiệu chuẩn).
LƯU Ý: Nhà sản xuất hệ thống bật
cài đặt này theo mặc định và khuyến
cáo nên để nguyên như thế. Nếu
phòng xét nghiệm tắt cài đặt này, thì
hệ thống sẽ từ chối các mục hiệu
chuẩn nếu kết quả nằm trong phạm
vi chấp nhận thủ công và đặt
chúng thành Invalid (Không hợp lệ).
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Tên trường

Lưu ý

Autoexclude Cal Replicates (Tự động Cho phép hệ thống tự động loại trừ
loại trừ bản sao chất hiệu chuẩn)
số lần lặp lại hiệu chuẩn không đáp
ứng được tiêu chí chấp nhận
(Trang 469 Giới thiệu về tự động loại
trừ kết quả lặp lại của hiệu chuẩn
thuốc thử xét nghiệm trên IM).
LƯU Ý: Hệ thống chỉ có thể loại trừ
lần lặp lại nếu số lần lặp lại vượt quá
số lần tối thiểu được yêu cầu cho xét
nghiệm.
Perform QC with Calibration (Thực
hiện QC với hiệu chuẩn)

Cho phép hệ thống tiến hành xét
nghiệm kiểm chuẩn cùng với xét
nghiệm hiệu chuẩn (Trang 735 Giới
thiệu về tính năng Perform QC with
Calibration (Thực hiện QC với hiệu
chuẩn) trong IM Test Definition (Xác
định xét nghiệm IM)).

Automatic Acceptance (Tự động
chấp nhận)

Cho phép người vận hành hệ thống
chấp nhận hoặc từ chối các mục
hiệu chuẩn nếu kết quả kiểm chuẩn
nằm ngoài phạm vi. Nếu phòng xét
nghiệm bật cài đặt này, thì hệ thống
sẽ tự động chấp nhận các mục hiệu
chuẩn này, đặt kết quả hiệu chuẩn
thành Valid (Hợp lệ) và đưa vào sử
dụng mục hiệu chuẩn.
LƯU Ý: Nhà sản xuất hệ thống tắt cài
đặt này theo mặc định và khuyến
cáo nên để nguyên như thế.

Perform Patient Tests (Thực hiện xét Cho phép chọn các tình trạng gây lỗi
nghiệm bệnh nhân)
kiểm soát chất lượng để thực hiện
các xét nghiệm trên bệnh nhân
(Trang 736 Giới thiệu về Perform
Patient Tests (Thực hiện xét nghiệm
bệnh nhân) trong IM Test Definition
(Xác định xét nghiệm IM)).
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Tên trường

Lưu ý

Replicates (Bản sao)

Chỉ định các thông tin sau:
• Số lần Replicates (Bản sao) hiệu
chuẩn mà máy phân tích thực hiện
khi hiệu chuẩn một lô thuốc thử
mới.
• Số lần Replicates (Bản sao) chất
hiệu chuẩn cho lô thuốc thử hiện
tại
• Số lần Replicates (Bản sao)
Minimum (Tối thiểu) mà xét
nghiệm yêu cầu để hiệu chuẩn

Lot Calibration Interval (Khoảng chờ Chỉ định thời lượng khoảng hiệu
hiệu chuẩn lô)
chuẩn trong Days (Ngày) và Hours
(Giờ). Lô thuốc thử xét nghiệm yêu
cầu một lần hiệu chuẩn khác sau
khoảng thời gian này.
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm chỉ có thể
rút ngắn khoảng thời gian này.
Pack Calibration (Hiệu chuẩn gói)

Chỉ định các thông tin sau:
• Thời hạn sử dụng của gói khi hệ
thống không sử dụng gói đó để
hiệu chuẩn lô nữa.
• Thời hạn sử dụng của gói khi cần
hiệu chuẩn gói.
Hệ thống hiển thị thời hạn sử dụng
của gói theo khuyến nghị của nhà
sản xuất tính theo số Days (Ngày) và
Hours (Giờ).
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm chỉ có thể
rút ngắn khoảng thời gian này.

Calibrator Onboard Stability (Hours) Chỉ định số Hours (Giờ) ổn định của
(Độ ổn định trên máy của bộ định cỡ một chất hiệu chuẩn đã mở trên hệ
(Giờ))
thống, cho cả hai điều kiện
Refrigerated (Làm lạnh) và
Unrefrigerated (Không làm lạnh).
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Tên trường

Lưu ý

Calculation Parameters (Thông số
tính toán)

Chỉ định Calibration Method
(Phương pháp hiệu chuẩn) mà nhà
sản xuất thiết bị xét nghiệm sử dụng
để tạo đường cong chính. Đồng thời
chỉ rõ liệu xét nghiệm có yêu cầu
hiệu chuẩn trước khi sử dụng hay
không.

Giới thiệu về tùy chọn cấu hình cho tự động yêu cầu hiệu chuẩn trong IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)
Khu vực Auto Calibration Triggers (Bộ khởi động hiệu chuẩn tự động) trên
thẻ Calibration (Hiệu chuẩn) trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm
IM) chứa các cài đặt để kích hoạt lệnh hiệu chuẩn tự động cho xét nghiệm
trên IM đáp ứng được các tiêu chí thích hợp. Khu vực này cũng cung cấp
nhiều tiêu chí khác nhau có thể kích hoạt lệnh hiệu chuẩn.
Phòng xét nghiệm có thể bật hiệu chuẩn tự động cho 1 hoặc nhiều bộ khởi
động sau:
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Tiêu chí

Lưu ý

Lot Calibration Expiration (Days)
(Hết hạn hiệu chuẩn lô (Ngày))

Yêu cầu hiệu chuẩn trước khi hết
hạn hiệu chuẩn lô. Phòng xét
nghiệm có thể chọn từ 0–5 ngày.

Pack Calibration Expiration (Hours)
(Hết hạn hiệu chuẩn gói (Giờ))

Yêu cầu hiệu chuẩn trước khi hết
hạn hiệu chuẩn gói. Phòng xét
nghiệm có thể chọn từ 1–24 giờ.

New Lot (Lô mới)

Yêu cầu hiệu chuẩn khi phòng xét
nghiệm nạp lô thuốc thử mới trên
hệ thống.

IFU Changed (Đã thay đổi IFU)

Yêu cầu hiệu chuẩn khi nồng độ
chất hiệu chuẩn từ cùng một lô thay
đổi. Thay đổi xảy ra do quét phiếu
giá trị hoặc bằng cách chỉnh sửa thủ
công thông tin xác định chất hiệu
chuẩn.
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Giới thiệu về Tùy chọn cấu hình cho Xem lại hiệu chuẩn trong IM Test Definition
(Xác định xét nghiệm IM)
Thẻ Calibration (Hiệu chuẩn) trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm
IM) bao gồm 2 cài đặt kiểm soát việc xem lại của hiệu chuẩn IM. Cài đặt
Accept Cal (Chấp nhận Hc) cho phép người vận hành hệ thống xem lại thủ
công kết quả hiệu chuẩn và cài đặt Automatic Acceptance (Tự động chấp
nhận) cho phép hệ thống tự động chấp nhận các hiệu chuẩn phù hợp với
tiêu chí chấp nhận tối thiểu đối với xét nghiệm.
Hệ thống sẽ thực hiện hành vi sau đây đối với những tùy chọn cấu hình khác
nhau của 2 cài đặt này:
Tùy chọn cấu hình

Hành vi hệ thống

Accept Cal (Chấp nhận Hc): Enabled • Đối với hiệu chuẩn đáp ứng phạm
vi quan sát, hệ thống sẽ tự động
Automatic Acceptance (Tự động
thay đổi trạng thái hiệu chuẩn
chấp nhận): Enabled
thành Valid (Hợp lệ) và đưa hiệu
chuẩn vào sử dụng.
• Đối với hiệu chuẩn đáp ứng phạm
vi đường cong chính đã xác định,
nhưng nằm ngoài phạm vi quan
sát, hệ thống sẽ thay đổi trạng thái
hiệu chuẩn thành Awaiting
Acceptance (Chờ chấp nhận).
• Đối với hiệu chuẩn nằm ngoài
phạm vi đã xác định, hệ thống sẽ
thay đổi trạng thái hiệu chuẩn
thành Invalid (Không hợp lệ).
LƯU Ý: Bật Accept Cal (Chấp nhận Hc) và Automatic Acceptance (Tự động
chấp nhận) sẽ cho phép người vận hành đánh giá các hiệu chuẩn đáp ứng
phạm vi đã xác định nhưng nằm ngoài phạm vi quan sát.
Tùy chọn cấu hình

Hành vi hệ thống

Accept Cal (Chấp nhận Hc): Enabled • Đối với hiệu chuẩn đáp ứng phạm
vi đường cong chính đã xác định,
Automatic Acceptance (Tự động
hệ thống sẽ tự động thay đổi trạng
chấp nhận): Disabled
thái hiệu chuẩn thành Awaiting
Acceptance (Chờ chấp nhận).
• Đối với hiệu chuẩn nằm ngoài
phạm vi đã xác định, hệ thống sẽ
thay đổi trạng thái hiệu chuẩn
thành Invalid (Không hợp lệ).
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Tùy chọn cấu hình

Hành vi hệ thống

LƯU Ý: Bật Accept Cal (Chấp nhận Hc) và tắt Automatic Acceptance (Tự
động chấp nhận) sẽ cho phép người vận hành đánh giá tất cả hiệu chuẩn
đáp ứng phạm vi đã xác định.
Tùy chọn cấu hình

Hành vi hệ thống

Accept Cal (Chấp nhận Hc): Disabled • Đối với hiệu chuẩn đáp ứng phạm
vi quan sát, hệ thống sẽ tự động
Automatic Acceptance (Tự động
thay đổi trạng thái hiệu chuẩn
chấp nhận): Enabled
thành Valid (Hợp lệ) và đưa hiệu
chuẩn vào sử dụng.
• Đối với hiệu chuẩn đáp ứng phạm
vi đường cong chính đã xác định,
nhưng không đáp ứng phạm vi
quan sát, hệ thống sẽ thay đổi
trạng thái hiệu chuẩn thành
Invalid (Không hợp lệ).
• Đối với hiệu chuẩn nằm ngoài
phạm vi đã xác định, hệ thống sẽ
thay đổi trạng thái hiệu chuẩn
thành Invalid (Không hợp lệ).
LƯU Ý: Tắt Accept Cal (Chấp nhận Hc) và bật Automatic Acceptance (Tự
động chấp nhận) sẽ không cho phép người vận hành đánh giá các hiệu
chuẩn đáp ứng phạm vi đã xác định.
Tùy chọn cấu hình

Hành vi hệ thống

Accept Cal (Chấp nhận Hc): Disabled • Đối với hiệu chuẩn đáp ứng phạm
vi quan sát, hệ thống sẽ tự động
Automatic Acceptance (Tự động
thay đổi trạng thái hiệu chuẩn
chấp nhận): Disabled
thành Awaiting Acceptance (Chờ
chấp nhận).
• Đối với hiệu chuẩn không đáp ứng
phạm vi đã xác định, hệ thống sẽ
thay đổi trạng thái hiệu chuẩn
thành Invalid (Không hợp lệ).
LƯU Ý: Tắt Accept Cal (Chấp nhận Hc) và Automatic Acceptance (Tự động
chấp nhận) sẽ cho phép người vận hành đánh giá các hiệu chuẩn đáp ứng
phạm vi đã xác định.
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LƯU Ý: Nhà sản xuất hệ thống khuyến cáo phòng thí nghiệm chọn cấu hình
sau đây đối với 2 tính năng trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm
IM) cho tất cả các xét nghiệm:
• Accept Cal (Chấp nhận Hc): Enabled
• Automatic Acceptance (Tự động chấp nhận): Disabled
Giới thiệu về tính năng Perform QC with Calibration (Thực hiện QC với hiệu chuẩn)
trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
Cài đặt Perform QC with Calibration (Thực hiện QC với hiệu chuẩn) trên thẻ
Calibration (Hiệu chuẩn) trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
cho phép hệ thống thực hiện kiểm chuẩn ngay sau khi hiệu chuẩn và tính
toán kiểm chuẩn từ hiệu chuẩn mới.
LƯU Ý: Nếu phòng xét nghiệm không kích hoạt cài đặt Perform QC with
Calibration (Thực hiện QC với hiệu chuẩn) nhưng cần thực hiện kiểm chuẩn
trên một hiệu chuẩn mới, người vận hành phải bảo đảm rằng hiệu chuẩn
đang xử lý trước khi hệ thống hút mẫu chất kiểm chuẩn. Nếu hiệu chuẩn
không xử lý, hệ thống sẽ dùng hiệu chuẩn cũ để tính toán kết quả kiểm
chuẩn.
Cấu hình của tính năng này cũng yêu cầu phòng xét nghiệm phải xác định
một chất kiểm chuẩn trong QC Definitions (Xác định QC) mà hệ thống dùng
để thực hiện xét nghiệm kiểm chuẩn. Sau khi đã định cấu hình, hệ thống sẽ
tự động thêm lệnh kiểm chuẩn cùng với chất kiểm chuẩn đã xác định vào
bất kỳ lệnh hiệu chuẩn tự động hoặc thủ công nào đối với xét nghiệm đã chỉ
định.
LƯU Ý: Hệ thống phải có tất cả các mức của chất kiểm chuẩn đã chỉ định
trước khi tạo lệnh hiệu chuẩn. Hệ thống sẽ cảnh báo người vận hành phải
nạp chất kiểm chuẩn nếu chưa có chất kiểm chuẩn trong hệ thống.
Tính năng Perform QC with Calibration (Thực hiện QC với hiệu chuẩn) cũng
cho phép người vận hành xem lại kết quả kiểm chuẩn trước khi đưa hiệu
chuẩn vào sử dụng nếu phòng xét nghiệm kích hoạt Accept Cal (Chấp nhận
Hc) và vô hiệu hóa Automatic Acceptance (Tự động chấp nhận). 2 cài đặt
này ở trên thẻ Calibration (Hiệu chuẩn) trong IM Test Definition (Xác định
xét nghiệm IM).
LƯU Ý: Kích hoạt Accept Cal (Chấp nhận Hc) cho phép người vận hành hệ
thống chấp nhận hoặc từ chối các hiệu chuẩn đáp ứng được phạm vi đường
cong chính đã xác định nhưng nằm ngoài phạm vi quan sát (Trang 464 Giới
thiệu về phạm vi hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm được quan sát trên IM).
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Giới thiệu về Perform Patient Tests (Thực hiện xét nghiệm bệnh nhân) trong IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)
Khu vực Perform Patient Tests (Thực hiện xét nghiệm bệnh nhân) trên thẻ
Calibration (Hiệu chuẩn) của IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM) cho
phép các phòng xét nghiệm tắt tính năng xét nghiệm bệnh nhân dựa trên
kết quả kiểm chuẩn cho xét nghiệm đó.
Phòng xét nghiệm có thể cấu hình 1 trong các tùy chọn sau đây khi xét
nghiệm có tình trạng vi phạm trong QC Statistics (Thống kê QC):
Tùy chọn

Lưu ý

Never Disable (Không được tắt)

Hệ thống xử lý tất cả các xét nghiệm
của bệnh nhân và bỏ qua mọi Errors
or Warnings (Lỗi hoặc cảnh báo) do
QC Statistics (Thống kê QC) đưa ra.

Disable for Errors (Tắt do lỗi)

Hệ thống tắt các xét nghiệm của
bệnh nhân đối với những xét
nghiệm tạo ra Errors (Lỗi) trong QC
Statistics (Thống kê QC).

Disable for Warning or Error (Tắt do Hệ thống tắt các xét nghiệm của
cảnh báo hoặc lỗi)
bệnh nhân đối với những xét
nghiệm tạo ra Errors or Warnings
(Lỗi hoặc cảnh báo) trong QC
Statistics (Thống kê QC).
Hệ thống chọn Never Disable (Không được tắt) theo mặc định. Hệ thống sẽ
tiếp tục xử lý các xét nghiệm bệnh nhân bất kể QC Statistics (Thống kê QC)
Errors or Warnings (Lỗi hoặc cảnh báo). Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm
tra) ghi lại mọi thay đổi đối với cài đặt này.

Giới thiệu về thẻ Reagent (Thuốc thử) trong IM Test Definition (Xác
định xét nghiệm IM)
Thẻ Reagent (Thuốc thử) trong IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
cung cấp thông tin về thuốc thử cho từng xét nghiệm IM. Các phòng xét
nghiệm sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng hệ thống có đúng thuốc thử
để thực hiện các xét nghiệm yêu cầu.
Khu vực Primary Reagent (Thuốc thử chính) có chứa thông tin sau đây:
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Trường

Lưu ý

Name (Tên)

Tên rút gọn của xét nghiệm.

Code (Mã)

Mã sản phẩm của thuốc thử đã
chọn.
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Trường mã hiệu chuẩn bao gồm các thông tin sau đây:
Trường

Lưu ý

Cal Code (Mã chất hiệu chuẩn)

Nhãn gồm 3 số duy nhất mà thông
tin xác định Chất hiệu chuẩn liên
quan sử dụng để nhận dạng xét
nghiệm này.

Minimum Energy (Năng lượng tối
thiểu)

Lượng năng lượng dòng nhỏ nhất
mà hệ thống yêu cầu để sử dụng pha
rắn từ gói thuốc thử. Nếu giá trị này
thấp hơn, hệ thống không thể hút
thuốc thử ở pha rắn.

Settling Rate (Tỉ lệ lắng)

Mức giảm của năng lượng dòng khi
hệ thống không trộn gói thuốc thử.
Đơn vị tính bằng năng lượng trên
mỗi giây.

Energy Cap (Nắp năng lượng)

Mức tối đa của năng lượng dòng.

Energy Buffer (Bộ đệm năng lượng) Mức mà hệ thống phải trộn gói
thuốc thử để ngăn không cho năng
lượng dòng của gói giảm xuống
dưới mức Minimum Energy.
Các trường của Ancillary/Diluent Reagents (Thuốc thử pha loãng/phụ):
Tên trường

Mô tả

Type (Loại)

Type (Loại) của thuốc thử đã chọn.

Name (Tên)

Name (Tên) của thuốc thử đã chọn.

Code (Mã)

Mã sản phẩm của thuốc thử đã
chọn.

Onboard Stability Trigger (Bộ kích
hoạt độ ổn định trên hệ thống)

Khi thời gian ổn định trên hệ thống
bắt đầu.

Volume (Lượng/thể tích)

Lượng yêu cầu cho mỗi lần hút bằng
μL.
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Giới thiệu về xét nghiệm Lot-specific Master Curve Definition for (Xác định đường
cong chính theo từng lô cho) trên IM
Nút Lots... (Lô...) trên IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM) cung cấp
quyền truy cập vào dữ liệu Đường cong chính cho xét nghiệm thích hợp.
Thông tin sau được cung cấp cho từng lô. Cửa sổ này chia thông tin thành
các khu vực sau:
Trường

Lưu ý

Lot (Lô)

Số nhận dạng cho một lô sản xuất cụ thể của thuốc thử
trên IM.

Compatibility
Code (Mã
tương thích)

Một số nhận dạng liên kết lô thuốc thử này với các phiên
bản thông tin nhận dạng xét nghiệm tương thích.
LƯU Ý: Khi nhà sản xuất thiết bị xét nghiệm cập nhật phiên
bản của thông tin nhận dạng xét nghiệm, Compatibility
Code (Mã tương thích) có thể vẫn giữ nguyên hoặc tăng
lên. Nếu nhà sản xuất cập nhật Compatibility Code (Mã
tương thích), thì hệ thống sẽ không thể sử dụng lô thuốc
thử cũ với phiên bản Thông tin nhận diện xét nghiệm này
và các phiên bản trong tương lai.

Checksum
(Kiểm tra
tổng)

Một chuỗi gồm 8 số thập lục phân đảm bảo hệ thống có
tập dữ liệu Đường cong chính đầy đủ và chính xác.

Trường

Lưu ý

Test (Xét
nghiệm)

Trường cung cấp thông tin sau về Test (Xét nghiệm) đã
chọn:
• Test Name (Tên xét nghiệm): Tên ngắn duy nhất của xét
nghiệm.
• Curve Type (Loại đường cong): Loại công thức mà hệ
thống sử dụng để tính toán kết quả xét nghiệm trên IM
(Trang 130 Giới thiệu về công thức tính toán kết quả xét
nghiệm trên IM)
• Units (Đơn vị): Đơn vị đo mà hệ thống áp dụng cho kết
quả được tính.
LƯU Ý: Người vận hành có thể áp dụng hệ số chuyển
đổi để báo cáo kết quả bằng Units khác.
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Trường

Lưu ý

Primary
Reagent
(Thuốc thử
chính)

Trường cung cấp thông tin sau về lô Primary Reagent
(Thuốc thử chính) đã chọn:
• Product Code (Mã sản phẩm): Số nhận dạng của thuốc
thử chính.
• Lot (Lô): Số nhận dạng cho một lô sản xuất cụ thể của
thuốc thử trên IM.
• Compatibility Code (Mã tương thích): Số nhận dạng liên
kết lô thuốc thử này với các phiên bản Test Definition
(Xác định xét nghiệm) tương thích.
LƯU Ý: Khi nhà sản xuất thiết bị xét nghiệm cập nhật
phiên bản của Test Definition (Xác định xét nghiệm),
Compatibility Code (Mã tương thích) có thể vẫn giữ
nguyên hoặc tăng lên. Nếu nhà sản xuất cập nhật
Compatibility Code (Mã tương thích), thì hệ thống sẽ
không thể sử dụng lô thuốc thử cũ với phiên bản này và
các phiên bản Test Definition (Xác định xét nghiệm)
trong tương lai.
• Expiration (Hết hạn): Ngày hết hạn của lô thuốc thử.
• Onboard Stability (Độ ổn định trên hệ thống): Lượng
thời gian tính bằng Days (Ngày) và Hours (Giờ) mà lô
vẫn ổn định trên hệ thống.

Curve Points
(Điểm đường
cong)

Cặp dữ liệu mà hệ thống sử dụng để tính giá trị nồng độ
từ giá trị đơn vị ánh sáng tương đối (RLU).

Calibration
Validation
(Xác nhận
hiệu chuẩn)

Một tập giá trị và phạm vi xác định xem hiệu chuẩn có
được chấp nhận không.

Lot Details
(Chi tiết lô)

Mối quan hệ khóa lô tùy chọn với các mẫu và thuốc thử
xét nghiệm trên hệ thống cũng như khung thời gian
Onboard Stability (Độ ổn định trên hệ thống) cho thuốc
thử xét nghiệm.

Result Range
(Phạm vi kết
quả)

Khoảng đo có thể báo cáo khi sử dụng Index Calculation
(Tính toán chỉ số) và Concentration Calculation (Tính toán
nồng độ).
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Giới thiệu về Ranges (Biên độ) trong CH Test Definition (Xác định thử
nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Nút Ranges (Biên độ) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và
IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM) cung cấp quyền truy cập vào các
tab cấu hình phạm vi có sẵn cho từng xét nghiệm (Trang 743 Giới thiệu về
loại phạm vi). Phòng xét nghiệm cấu hình Ranges (Biên độ) để gắn cờ các
mẫu bất thường và cho phép hệ thống tự động thực hiện xét nghiệm Repeat
(Lặp lại) và Reflex (Phản xạ) cũng như pha loãng mẫu theo tiêu chí về
phạm vi.
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm cũng có thể cấu hình xét nghiệm Repeat (Lặp lại)
cho các trường hợp gắn cờ hệ thống trong Repeat Conditions... (Lặp lại điều
kiện...) và cho các sai sót về mẫu trong IM Standard Configuration (Cấu hình
tiêu chuẩn IM). Họ cũng có thể cấu hình xét nghiệm Reflex (Phản xạ) trong
Reflex Groups Setup (Cài đặt nhóm phản xạ).
Theo mặc định, Ranges (Biên độ) mở đối với phạm vi Reference (Tham chiếu)
cho mọi xét nghiệm (Trang 748 Giới thiệu về Reference (Tham chiếu) Ranges
(Biên độ)). Ngoài ra, mỗi xét nghiệm có thể có 1 hoặc nhiều loại Ranges
(Biên độ) sau:
• Delta Check (Kiểm tra delta) (Trang 752 Giới thiệu về Delta Check (Kiểm
tra delta) Ranges (Biên độ))
• Check (Kiểm tra) (Trang 756 Giới thiệu về Check (Kiểm tra) Ranges (Biên
độ))
• Concentration (Nồng độ) (Trang 759 Giới thiệu về Concentration (Nồng
độ) Ranges (Biên độ))
• Index (Chỉ số) (Trang 762 Giới thiệu về Index (Chỉ số) Ranges (Biên độ))
• Dilution Point (Điểm pha loãng) (Trang 765 Giới thiệu về Dilution Point
(Điểm pha loãng) Ranges (Biên độ))
• Linearity (Tuyến tính) (Trang 769 Giới thiệu về Linearity (Tuyến tính)
Ranges (Biên độ))
• Interpretation (Diễn giải) (Trang 772 Giới thiệu về Interpretation (Diễn
giải) Ranges (Biên độ))
Các loại Ranges (Biên độ) có sẵn tùy thuộc vào xét nghiệm. Các loại phạm
vi sau chỉ có sẵn cho xét nghiệm IM:
• Index (Chỉ số) (Trang 762 Giới thiệu về Index (Chỉ số) Ranges (Biên độ))
• Dilution Point (Điểm pha loãng) (Trang 765 Giới thiệu về Dilution Point
(Điểm pha loãng) Ranges (Biên độ))
• Linearity (Tuyến tính) (Trang 769 Giới thiệu về Linearity (Tuyến tính)
Ranges (Biên độ))
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Hệ thống không hỗ trợ Ranges (Biên độ) cho các mục sau:
• Bảng pha loãng
• Bảng xét nghiệm
• Phân loại xét nghiệm
Hệ thống hỗ trợ Ranges (Biên độ) cho các xét nghiệm riêng lẻ trong bảng
pha loãng, bảng xét nghiệm và phân loại xét nghiệm.
LƯU Ý: Hệ thống cũng hỗ trợ kiểm tra phạm vi giới hạn cho các xét nghiệm
bên ngoài hệ thống. Phòng xét nghiệm cấu hình khoảng đo khi xác định xét
nghiệm bên ngoài hệ thống (Trang 792 Giới thiệu về Off-System Test (Thử
nghiệm ngoài hệ thống)).
Tiêu đề của mỗi tab phạm vi biểu thị tên rút gọn của Assay (Xét nghiệm) và
Units từ xét nghiệm Test Definition (Xác định xét nghiệm), nếu phù hợp.
LƯU Ý: Xét nghiệm chỉ báo cáo các kết quả Index (Chỉ số) chưa xác định
Units (Đơn vị).
Thông tin sau có sẵn trên mỗi tab trong Ranges (Biên độ):
Trường hoặc thông tin

Lưu ý

Range Name (Tên phạm vi)

Tên của phạm vi. Tên có thể bao gồm 1–
25 ký tự chữ-số. Tên có thể bao gồm dấu
cách nhưng không được bắt đầu hoặc kết
thúc bằng một dấu cách.
LƯU Ý: Đối với các loại phạm vi có thể có
nhiều Ranges (Biên độ) được xác định,
phòng xét nghiệm phải đặt tên cho từng
phạm vi theo thứ tự ưu tiên để phù hợp với
phạm vi (Trang 789 Giới thiệu về cách so
khớp Reference (Tham chiếu) và Delta
Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ)).

Defined Ranges (Phạm vi mặc Danh sách Ranges (Biên độ) được cấu hình
định)
cho loại phạm vi.
LƯU Ý: Một số loại phạm vi có thể có tối
đa 10 Ranges (Biên độ) được cấu hình, bao
gồm cả Ranges (Biên độ) do nhà sản xuất
xác định.
Details (Chi tiết)

Các tùy chọn cấu hình cho phạm vi
(Trang 745 Giới thiệu về các tùy chọn cấu
hình trong Ranges (Biên độ)).
LƯU Ý: Hệ thống sẽ vô hiệu hóa các trường
không có sẵn cho phạm vi.

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

741

17 Setup (Cài đặt): Test Definition (Xác định xét nghiệm)

Trường hoặc thông tin

Lưu ý

Demographics Information
(Thông tin nhân khẩu học)

Các tùy chọn nhân khẩu học có sẵn cho
phạm vi (Trang 781 Giới thiệu về phạm vi
Demographics Information (Thông tin
nhân khẩu học)).

Người vận hành có thể thực hiện 1 hoặc nhiều hành động sau:
Hành động

Lưu ý

Add Range (Thêm phạm vi)

Cung cấp bản mẫu trống của loại
phạm vi để cho phép cấu hình một
phạm vi khác.

Edit Range (Sửa biên độ)

Cho phép phòng xét nghiệm thay
đổi giá trị của các thông số trong
phạm vi hiện có.

Copy Range (Phạm vi sao chép)

Cho phép phòng xét nghiệm xác
định phạm vi mới bằng cách sao
chép phạm vi hiện có và sửa đổi cài
đặt.

Delete Range (Xóa phạm vi)

Xóa phạm vi đã chọn khỏi danh sách
các phạm vi đã lưu.

Reset Ranges (Đặt lại phạm vi)

Thiết lập lại thông số trong tất cả
Ranges (Biên độ) của xét nghiệm về
giá trị định sẵn.

Print... (In...)

Tạo báo cáo in có chứa tất cả Ranges
(Biên độ) đã lưu cho xét nghiệm.

Save (Lưu)

Cập nhật thông số trong phạm vi để
phản ánh thay đổi của người vận
hành. Mọi thay đổi phải đáp ứng tiêu
chí về thông số và phạm vi trước khi
hệ thống lưu phạm vi đó.

Clear (Xóa)

Hoàn nguyên mọi thay đổi chưa lưu
trong cài đặt về giá trị đã lưu gần đây
nhất.
LƯU Ý: Hệ thống sẽ cảnh báo người
vận hành nếu có bất kỳ thay đổi chưa
lưu nào trước khi xóa cài đặt.
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Hành động

Lưu ý

Close (Đóng)

Hủy mọi thay đổi chưa lưu và đóng
cửa sổ.
LƯU Ý: Hệ thống sẽ cảnh báo người
vận hành nếu có bất kỳ thay đổi chưa
lưu nào trước khi xóa cài đặt.

Giới thiệu về loại phạm vi
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 930 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt - TDEF
- Phạm vi)).
Hệ thống hỗ trợ 1 hoặc nhiều loại Ranges (Biên độ) sau đây cho từng xét
nghiệm:
Phạm vi

Lưu ý

Reference (Tham chiếu)

Cho phép cấu hình cảnh báo và hành
động của hệ thống đối với các kết
quả của bệnh nhân nằm trong
khoảng mà phòng xét nghiệm đã
xác định cho một quần thể
(Trang 748 Giới thiệu về Reference
(Tham chiếu) Ranges (Biên độ)).

Delta Check (Kiểm tra delta)

Cho phép cấu hình cảnh báo và hành
động của hệ thống tùy thuộc vào
mức độ thay đổi kết quả xét nghiệm
bệnh nhân theo thời gian
(Trang 752 Giới thiệu về Delta Check
(Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ)).

Check (Kiểm tra)

Mang lại sự linh hoạt hơn cho phòng
xét nghiệm khi cấu hình việc kiểm
tra kết quả cũng như đưa ra cảnh
báo và các hành động khác của hệ
thống đối với 1 hoặc nhiều khoảng
giá trị kết quả (Trang 756 Giới
thiệu về Check (Kiểm tra) Ranges
(Biên độ)).
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Phạm vi

Lưu ý

Concentration (Nồng độ)

Đưa ra cảnh báo và cho phép cấu
hình hành động của hệ thống đối với
các kết quả xét nghiệm bệnh nhân
nằm ngoài khoảng đo mà nhà sản
xuất đã chỉ định cho xét nghiệm
(Trang 759 Giới thiệu về
Concentration (Nồng độ) Ranges
(Biên độ)).

Index (Chỉ số)

Đưa ra cảnh báo và cho phép cấu
hình hành động của hệ thống đối với
các kết quả xét nghiệm bệnh nhân
nằm ngoài khoảng đo mà nhà sản
xuất đã chỉ định cho xét nghiệm
(Trang 762 Giới thiệu về Index (Chỉ
số) Ranges (Biên độ)).
LƯU Ý: Index (Chỉ số) Ranges (Biên
độ) chỉ có sẵn cho các xét nghiệm IM
báo cáo kết quả dưới dạng giá trị
Index (Chỉ số).

Dilution Point (Điểm pha loãng)

Cho phép tự động lặp lại các xét
nghiệm với mức pha loãng ít hơn
hoặc nhiều hơn trên hệ thống cho
các kết quả nhỏ hơn Overdilution
Point (Điểm pha loãng quá mức)
hoặc lớn hơn Dilution Point (Điểm
pha loãng) của xét nghiệm
(Trang 765 Giới thiệu về Dilution
Point (Điểm pha loãng) Ranges
(Biên độ)).
LƯU Ý: Dilution Point (Điểm pha
loãng) Ranges (Biên độ) chỉ có sẵn
cho các xét nghiệm IM có hệ số pha
loãng. Nhà sản xuất chỉ định
Overdilution Point (Điểm pha loãng
quá mức) trong Test Definition (Xác
định xét nghiệm) của một số xét
nghiệm trong IM.
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Phạm vi

Lưu ý

Linearity (Tuyến tính)

Cho phép cấu hình cảnh báo và hành
động của hệ thống đối với phạm vi
kết quả báo cáo hẹp hơn so với
khoảng đo do nhà sản xuất chỉ định
trong phạm vi Concentration (Nồng
độ) (Trang 769 Giới thiệu về
Linearity (Tuyến tính) Ranges (Biên
độ)).
LƯU Ý: Linearity (Tuyến tính) Ranges
(Biên độ) chỉ có sẵn cho các xét
nghiệm IM.

Interpretation (Diễn giải)

Cho phép cấu hình cảnh báo và xét
nghiệm phản xạ cho Interpretation
(Diễn giải) kết quả đã chỉ định
(Trang 772 Giới thiệu về
Interpretation (Diễn giải) Ranges
(Biên độ)). Đồng thời cho phép
phòng xét nghiệm xác định cách
diễn giải cho phạm vi kết quả cũng
như cấu hình yêu cầu xem lại kết quả
và xét nghiệm phản xạ.

Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 930 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt - TDEF
- Phạm vi)).
Phần Details (Chi tiết) của từng phạm vi có 1 hoặc nhiều tùy chọn cấu
hình sau:
Trường

Lưu ý

Limits (Giới hạn)

Cho phép phòng xét nghiệm xác định 1 hoặc nhiều
khoảng cùng với kết quả liên tục cho xét nghiệm.
Phòng xét nghiệm có thể cấu hình các hành động
khác nhau cho mỗi khoảng. Hệ thống sẽ đặt mỗi kết
quả trong khoảng thích hợp và thực hiện các hành
động được xác định cho khoảng đó.
LƯU Ý: Nhà sản xuất sẽ xác định Limits (Giới hạn) của
một số Ranges (Biên độ).

Atellica® Solution
11597137 Rev. 01 2021-09

745

17 Setup (Cài đặt): Test Definition (Xác định xét nghiệm)

Trường

Lưu ý

Flag result (Gắn cờ
kết quả) hoặc
Result Review
(Xem lại kết quả)

Cho phép phòng xét nghiệm cấu hình hệ thống để
gắn cờ vào kết quả của bệnh nhân hoặc giữ lại kết
quả để người vận hành xem lại. Tùy chọn có sẵn phụ
thuộc vào phạm vi.
LƯU Ý: Tùy chọn Result Review (Xem lại kết quả) chỉ
có sẵn cho Interpretation (Diễn giải) Ranges (Biên
độ). Hệ thống sẽ yêu cầu gắn cờ một số kết quả nếu
phòng xét nghiệm xác định phạm vi.

Repeat (Lặp lại)

Cho phép phòng xét nghiệm cấu hình hệ thống để tự
động yêu cầu xét nghiệm Repeat (Lặp lại) cho kết quả
thích hợp. Tính sẵn có của xét nghiệm Repeat (Lặp
lại) phụ thuộc vào loại phạm vi (Trang 778 Giới thiệu
về tùy chọn Repeat (Lặp lại) trong Ranges (Biên độ)).

Number of Repeats Chỉ định số lượng các kết quả có thể báo cáo mà máy
(Số lượng lặp lại) phân tích tạo ra và có thể gửi cho LIS. Hệ thống sẽ đặt
số này thành 2 nếu phạm vi và xét nghiệm yêu cầu
tùy chọn này.
LƯU Ý: Tính năng này chỉ giới hạn ở các xét nghiệm
trong IM cho phép quy tắc kết quả cuối cùng.
Dilution (Pha
loãng)

Cho phép phòng xét nghiệm cấu hình Dilution (Pha
loãng) cho các xét nghiệm Repeat (Lặp lại).
LƯU Ý: Khả năng cấu hình tính năng này của phòng
xét nghiệm phụ thuộc vào xét nghiệm và phạm vi.

Replicates (Bản
sao)

Cho phép phòng xét nghiệm cấu hình số lần hệ thống
hút một mẫu bệnh phẩm cho các xét nghiệm Repeat
(Lặp lại). Trường này có sẵn nếu phòng xét nghiệm
cho phép xét nghiệm Repeat (Lặp lại).
LƯU Ý: Hệ thống chỉ tiến hành 1 lần lặp lại xét nghiệm
CH.

Reflex (Phản xạ)
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Trường
Dilution (Pha
loãng)

Lưu ý
Cho phép phòng xét nghiệm cấu hình Dilution (Pha
loãng) phù hợp cho xét nghiệm Reflex (Phản xạ).
Trường này có sẵn nếu phòng xét nghiệm cho phép
xét nghiệm Reflex (Phản xạ) khi xác định phạm vi.
LƯU Ý: Tính khả dụng của các tùy chọn phụ thuộc vào
xét nghiệm Reflex (Phản xạ) được chọn. Hệ thống
không hỗ trợ Dilution (Pha loãng) khi tham chiếu đến
bảng xét nghiệm, bảng pha loãng, xét nghiệm tỷ lệ
hoặc xét nghiệm ngoài hệ thống.

Replicates (Bản
sao)

Cho phép phòng xét nghiệm cấu hình số lần
Replicates (Bản sao) cho xét nghiệm IM Reflex (Phản
xạ). Trường này sẽ khả dụng nếu phòng xét nghiệm
cấu hình xét nghiệm IM Reflex (Phản xạ) khi xác định
phạm vi.
LƯU Ý: Hệ thống chỉ tiến hành 1 lần lặp lại xét nghiệm
CH.

Comment (Nhận
xét)

Cho phép phòng xét nghiệm cấu hình hệ thống để tự
động thêm Comment (Nhận xét) vào các kết quả phù
hợp.

Hệ thống vô hiệu hóa các trường không khả dụng hoặc không thể cấu hình
cho loại phạm vi. Ngoài ra, hệ thống còn cấu hình một số trường theo yêu
cầu của xét nghiệm. Phòng xét nghiệm không thể thay đổi các cài đặt này.
Tính khả dụng của các tùy chọn cấu hình phụ thuộc vào loại phạm vi và loại
xét nghiệm:
• Reference (Tham chiếu) (Trang 749 Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong
Phạm vi Reference (Tham chiếu) Details (Chi tiết))
• Delta Check (Kiểm tra delta) (Trang 754 Giới thiệu về các tùy chọn cấu
hình trong Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ))
• Check (Kiểm tra) (Trang 757 Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Check
(Kiểm tra) Ranges (Biên độ))
• Concentration (Nồng độ) (Trang 760 Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong
Concentration (Nồng độ) Ranges (Biên độ))
• Index (Chỉ số) (Trang 763 Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong Index
(Chỉ số) Ranges (Biên độ))
• Dilution Point (Điểm pha loãng) (Trang 767 Giới thiệu về tùy chọn cấu hình
trong Dilution Point (Điểm pha loãng) Ranges (Biên độ))
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• Linearity (Tuyến tính) (Trang 770 Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong
Linearity (Tuyến tính) Ranges (Biên độ))
• Interpretation (Diễn giải) (Trang 773 Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong
do người vận hành xác định Interpretation (Diễn giải) Ranges (Biên độ))
(Trang 775 Giới thiệu về tùy chọn cấu hình cho Ranges Interpretation (Diễn
giải) định sẵn)
Giới thiệu về Reference (Tham chiếu) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 930 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt - TDEF
- Phạm vi)).
Reference (Tham chiếu) Ranges (Biên độ) thiết lập 5 khoảng sau để nâng
cao chất lượng kết quả của bệnh nhân:
• Critical Low (Thấp tới hạn)
• Low (Thấp)
• Normal (Bình thường)
• High (Cao)
• Critical High (Cao tới hạn)
Hệ thống sử dụng Limits (Giới hạn) do nhà sản xuất thiết bị xét nghiệm đề
xuất để tạo Phạm vi Reference (Tham chiếu) mặc định cho mỗi xét nghiệm
CH. Phòng xét nghiệm sử dụng Edit Range (Sửa biên độ) để sửa đổi các Limits
(Giới hạn) này.
Không thể sử dụng các Reference (Tham chiếu) Ranges (Biên độ) mặc định
cho xét nghiệm IM. Phòng xét nghiệm phải xác định Limits (Giới hạn) của
riêng họ để tạo Phạm vi Reference (Tham chiếu) .
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm không nên xác định Limits (Giới hạn) trong
Reference (Tham chiếu) Ranges (Biên độ) để các giá trị này lớn hơn các giá
trị của Concentration (Nồng độ) hoặc Index (Chỉ số) Ranges (Biên độ). Nếu
điều này xảy ra, hệ thống sẽ đăng một thông báo cảnh báo trước khi lưu
phạm vi.
Phòng xét nghiệm phải xác định Giới hạn Low (Thấp) trước Giới hạn Critical
Low (Thấp tới hạn) và Giới hạn High (Cao) trước Critical High (Cao tới hạn).
Sau đó hệ thống sử dụng Giới hạn Low (Thấp) và High (Cao) để xác định
khoảng Normal (Bình thường).
Hệ thống không yêu cầu cấu hình của từng khoảng để có Phạm vi Reference
(Tham chiếu) hợp lệ. Dưới đây là những yêu cầu tối thiểu để lưu Phạm vi
Reference (Tham chiếu):
• Thông số kỹ thuật của Giới hạn Low (Thấp) hoặc High (Cao)
• A Range Name (Tên phạm vi)

748

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

17 Setup (Cài đặt): Test Definition (Xác định xét nghiệm)

Phòng xét nghiệm có thể xác định tối đa 10 Reference (Tham chiếu) Ranges
(Biên độ) cho mỗi xét nghiệm bằng cách sửa đổi Demographics Information
(Thông tin nhân khẩu học).
LƯU Ý: Hệ thống không cho phép thông tin nhân khẩu học của nhiều
Reference (Tham chiếu) Ranges (Biên độ) trùng nhau.
Nếu phòng xét nghiệm xác định nhiều Reference (Tham chiếu) Ranges (Biên
độ), thì hệ thống sẽ đánh giá thông tin nhân khẩu học trong từng phạm vi
để xác định phạm vi phù hợp với bệnh nhân (Trang 789 Giới thiệu về cách
so khớp Reference (Tham chiếu) và Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges
(Biên độ)). Tùy thuộc vào lựa chọn phù hợp với bệnh nhân trong General
Setup (Cài đặt chung), hệ thống sẽ thực hiện các hành động Repeat (Lặp lại)
hoặc Reflex (Phản xạ) cho mọi phạm vi khớp với kết quả đang được báo cáo
(Trang 829 Giới thiệu về tính năng Multiple Reference Intervals or Delta
Check (Nhiều khoảng thời gian tham chiếu hoặc kiểm tra delta) trong
General Setup (Cài đặt chung)).
Hệ thống đăng một mục vào Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) bất cứ
khi nào người vận hành thêm, chỉnh sửa hoặc xóa Phạm vi Reference (Tham
chiếu).
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Phạm vi Reference (Tham chiếu) Details (Chi
tiết)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Các khoảng trong Reference (Tham chiếu) Ranges (Biên độ) có các tùy chọn
cấu hình sau (Trang 745 Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong Ranges
(Biên độ)):
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Tùy chọn

Lưu ý

Limits (Giới hạn)

Có thể cấu hình cho các khoảng sau:
• Critical Low (Thấp tới hạn)
• Low (Thấp)
• High (Cao)
• Critical High (Cao tới hạn)
Giới hạn Low (Thấp) và High (Cao)
trở thành Limits (Giới hạn) đối với
khoảng Normal (Bình thường). Tất
cả các kết quả tính đến và gồm cả
các giá trị Low (Thấp) và High (Cao)
đều nằm trong khoảng Normal
(Bình thường).
LƯU Ý: Người vận hành phải nhập
Giới hạn Low (Thấp) trước Giới hạn
Critical Low (Thấp tới hạn) và High
(Cao) trước Critical High (Cao tới
hạn).

Flag result (Gắn cờ kết quả)

Không thể cấu hình. Hệ thống tự
động báo cáo kết quả trong các
khoảng đã xác định bằng cờ kết quả
(Trang 752 Giới thiệu về cờ kết quả
cho Reference (Tham chiếu) Ranges
(Biên độ)).
LƯU Ý: Hệ thống không gắn cờ cho
kết quả trong khoảng Normal (Bình
thường).

Repeat (Lặp lại)

Có thể cấu hình cho các khoảng sau:
• Critical Low (Thấp tới hạn)
• Low (Thấp)
• High (Cao)
• Critical High (Cao tới hạn)
LƯU Ý: Khoảng phải xác định Limits
(Giới hạn) để có thể cấu hình trường
này.

Number of Repeats (Số lượng lặp lại) Không khả dụng.
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Tùy chọn
Dilution (Pha loãng)

Lưu ý
Không thể cấu hình.
LƯU Ý: Hệ thống sử dụng Dilution
(Pha loãng) của kết quả Original
(Gốc) cho tất cả các xét nghiệm
Repeat (Lặp lại).

Replicates (Bản sao)

Đối với các xét nghiệm IM, có thể
cấu hình cho những khoảng mà
phòng xét nghiệm cấu hình bằng
xét nghiệm Repeat (Lặp lại). Nếu
phòng xét nghiệm để trống trường
này, hệ thống sẽ sử dụng số lần
Replicates (Bản sao) trong xét
nghiệm Test Definition (Xác định xét
nghiệm).
LƯU Ý: Hệ thống chỉ tiến hành 1 lần
lặp lại xét nghiệm CH.

Reflex (Phản xạ)

Có thể cấu hình trong tất cả các
khoảng đã xác định.
LƯU Ý: Không thể Reflex (Phản xạ)
đến các xét nghiệm ngoài hệ thống.

Dilution (Pha loãng)

Có thể cấu hình nếu phòng xét
nghiệm xác định khoảng có xét
nghiệm Reflex (Phản xạ).

Replicates (Bản sao)

Có thể cấu hình nếu phòng xét
nghiệm xác định khoảng có xét
nghiệm IM Reflex (Phản xạ).
LƯU Ý: Nếu tham chiếu đến xét
nghiệm IM và phòng xét nghiệm
không chỉ định số lần Replicates
(Bản sao), hệ thống sẽ sử dụng số
trong xét nghiệm Test Definition
(Xác định xét nghiệm). Hệ thống chỉ
tiến hành 1 lần lặp lại xét nghiệm
CH.
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Tùy chọn

Lưu ý

Comment (Nhận xét)

Có thể cấu hình trong các khoảng
sau:
• Critical Low (Thấp tới hạn)
• Low (Thấp)
• High (Cao)
• Critical High (Cao tới hạn)
LƯU Ý: Khoảng phải có Limits (Giới
hạn) xác định để cho phép cấu hình
trường này.

LƯU Ý: Hệ thống yêu cầu tối thiểu là cấu hình của Giới hạn Low (Thấp) hoặc
High (Cao) để lưu phạm vi.
Phòng xét nghiệm cũng có thể cấu hình tất cả các trường thông tin nhân
khẩu học (Trang 786 Giới thiệu về Demographics Information (Thông tin
nhân khẩu học) trong Reference (Tham chiếu) và Delta Check (Kiểm tra
delta) Ranges (Biên độ)).
Giới thiệu về cờ kết quả cho Reference (Tham chiếu) Ranges (Biên độ)
Các cờ sau thông báo cho người vận hành về kết quả trong các khoảng
phạm vi Reference (Tham chiếu) sau:
Giá trị kết quả

Cờ kết quả

Trong khoảng Critical Low (Thấp tới Critical Low (Thấp tới hạn)
hạn)
Trong khoảng Low (Thấp)

Low (Thấp)

Trong khoảng High (Cao)

High (Cao)

Trong khoảng Critical High (Cao tới
hạn)

Critical High (Cao tới hạn)

LƯU Ý: Đối với các xét nghiệm IM, phòng xét nghiệm phải cấu hình phạm vi
Reference (Tham chiếu) trước khi hệ thống gắn cờ kết quả. Ngoài ra, hệ
thống chỉ báo cáo các cờ cho khoảng đã xác định trong phạm vi.
Giới thiệu về Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 930 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt - TDEF
- Phạm vi)).
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Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ) so sánh sự thay đổi trong kết
quả xét nghiệm của bệnh nhân theo thời gian để xem thay đổi đó lớn hơn
hay nhỏ hơn một delta đã chỉ định. Phòng xét nghiệm cấu hình delta dưới
dạng một giá trị Absolute (Tuyệt đối) hoặc phần trăm đã chỉ định của kết quả
đầu tiên.
LƯU Ý: Cài đặt Delta Check Previous Result (Kết quả kiểm tra delta trước đó)
chung trong General Setup (Cài đặt chung) chỉ định xem hệ thống truy xuất
kết quả trước đó từ LIS hay từ cơ sở dữ liệu hiện có và trước đây trên System
(Hệ thống) (Trang 829 Giới thiệu về Delta Check Previous Result (Kết quả
kiểm tra delta trước đó) trong General Setup (Cài đặt chung)).
Sự thay đổi delta này tạo ra 2 khoảng sau trong Delta Check (Kiểm tra delta)
Ranges (Biên độ):
Khoảng

Lưu ý

Exceeded (Đã vượt quá)

Cấu hình các hành động Repeat (Lặp
lại) và Reflex (Phản xạ) cho kết quả
vượt quá giá trị delta đã chỉ định.

Within (Trong phạm vi)

Cấu hình giá trị delta làm một giá trị
Percentage (Phần trăm) hoặc giá trị
Absolute (Tuyệt đối) của kết quả xét
nghiệm trước.

Hệ thống tự động gắn cờ Exceeded Delta Check (Kiểm tra delta quá mức)
nếu thay đổi trong kết quả vượt quá giá trị do phòng xét nghiệm chỉ định.
Phòng xét nghiệm cũng có thể cấu hình hệ thống để gắn cờ kết quả Within
Delta (Trong delta) do kết quả không thay đổi theo thời gian có thể cho thấy
một tình trạng không cải thiện.
Time Limit cấu hình thời lượng (theo Days (Ngày) và Hours (Giờ)) mà kết quả
trước đó vẫn hợp lệ để sử dụng khi so sánh Delta Check (Kiểm tra delta).
Days (Ngày) có thể nằm trong khoảng từ 1–999 và Hours (Giờ) có thể nằm
trong khoảng từ 1–23. Kết quả vẫn hợp lệ để kiểm tra delta nếu thời lượng
giữa kết quả cuối cùng và kết quả hiện tại bằng thời lượng đã chỉ định.
LƯU Ý: Time Limit là một trường tùy chọn. Nếu phòng xét nghiệm không
chỉ định một giới hạn thời gian thì hệ thống sẽ sử dụng kết quả cuối cùng
bất kể ngày có kết quả là như thế nào.
Phòng xét nghiệm có thể tạo tối đa 10 phạm vi Delta Check (Kiểm tra delta)
cho từng xét nghiệm bằng cách sửa đổi Demographics Information (Thông
tin nhân khẩu học). Giá trị thông tin nhân khẩu học không được trùng lặp
với thông tin nhân khẩu học của phạm vi Delta Check (Kiểm tra delta) đã lưu
trước đó.
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Nếu giá trị ngoài phạm vi trùng lặp và nhiều cờ xuất hiện thì hệ thống sẽ
gắn cờ Delta Check Range Conflict (Mâu thuẫn phạm vi kiểm tra delta) vào
kết quả. Nếu phòng xét nghiệm cấu hình tùy chọn so khớp bệnh nhân
trong phần General Setup (Cài đặt chung), hệ thống sẽ thực hiện các hành
động Repeat (Lặp lại) hoặc Reflex (Phản xạ) cho tất cả Ranges (Biên độ) trùng
khớp (Trang 829 Giới thiệu về tính năng Multiple Reference Intervals or Delta
Check (Nhiều khoảng thời gian tham chiếu hoặc kiểm tra delta) trong
General Setup (Cài đặt chung)).
Hệ thống đăng một mục vào Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) bất cứ
khi nào người vận hành thêm, chỉnh sửa hoặc xóa Phạm vi Delta Check (Kiểm
tra delta).
Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên
độ)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Các khoảng trong Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ) có các tùy
chọn cấu hình sau (Trang 745 Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong
Ranges (Biên độ)):
Option

Exceeded (Đã vượt Within (Trong phạm vi)
quá)

Limits (Giới hạn)

Mọi giá trị lớn hơn Có thể cấu hình.
delta được chỉ định.

Flag result (Gắn cờ
kết quả)

Không thể cấu
Có thể cấu hình.
hình. Một cờ kết
quả luôn đi kèm với
kết quả.

Repeat (Lặp lại)

Có thể cấu hình.

Number of Repeats Không khả dụng.
(Số lượng lặp lại)

Không khả dụng.
Không khả dụng.

Dilution (Pha loãng) Không thể cấu
Không khả dụng.
hình. Tất cả xét
nghiệm Repeat
(Lặp lại) sử dụng
Dilution (Pha loãng)
của kết quả Original
(Gốc).
Replicates (Bản sao) Có thể cấu hình.
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Option

Exceeded (Đã vượt Within (Trong phạm vi)
quá)

Reflex (Phản xạ)

Có thể cấu hình.

Không khả dụng.

Dilution (Pha loãng) Có thể cấu hình nếu Không khả dụng.
phòng xét nghiệm
xác định khoảng có
xét nghiệm Reflex
(Phản xạ) và nếu xét
nghiệm Reflex
(Phản xạ) hỗ trợ pha
loãng. Hệ thống
cung cấp tất cả các
tùy chọn có sẵn
trong menu thả
xuống.
Replicates (Bản sao) Có thể cấu hình nếu Không khả dụng.
phòng xét nghiệm
xác định khoảng có
xét nghiệm IM
Reflex (Phản xạ). Hệ
thống cung cấp tất
cả các tùy chọn có
sẵn trong menu thả
xuống. Giá trị trống
cho biết hệ thống
thực hiện cùng số
lần như trong Test
Definition (Xác định
xét nghiệm).
LƯU Ý: Hệ thống chỉ
có thể thực hiện 1
lần lặp lại cho các
xét nghiệm CH.
Comment (Nhận
xét)

Có thể cấu hình.

Không khả dụng.

LƯU Ý: Hệ thống vô hiệu hóa các trường không thể sử dụng được hoặc không
thể cấu hình cho một xét nghiệm hoặc cho một khoảng trong phạm vi.
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Phòng xét nghiệm cũng có thể cấu hình tất cả các trường thông tin nhân
khẩu học (Trang 786 Giới thiệu về Demographics Information (Thông tin
nhân khẩu học) trong Reference (Tham chiếu) và Delta Check (Kiểm tra
delta) Ranges (Biên độ)) và khoảng thời gian hợp lệ của kết quả trước đó
trong Time Limit.
Giới thiệu về Check (Kiểm tra) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 930 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt - TDEF
- Phạm vi)).
Check (Kiểm tra) Ranges (Biên độ) mang lại cho phòng xét nghiệm khả năng
cấu hình một phạm vi tập trung vào một phần cụ thể của chuỗi kết quả.
Phòng xét nghiệm có thể chỉ định một giới hạn trên và dưới cho việc kiểm
tra kết quả và bất kỳ xét nghiệm Repeat (Lặp lại) và Reflex (Phản xạ) bổ sung
nào mà xét nghiệm yêu cầu.
Limits (Giới hạn) trên và dưới tạo ra 3 khoảng sau trong Check (Kiểm tra)
Ranges (Biên độ):
• Below (Dưới)
• Within Check (Trong kiểm tra)
• Above (Trên)
LƯU Ý: Để có kết quả hợp lệ, Limits (Giới hạn) phải nằm trong khoảng đo đã
được chỉ định trong IFU xét nghiệm.
Hệ thống tự động gắn cờ bất kỳ kết quả nào nằm trong khoảng Within Check
(Trong kiểm tra) (Trang 758 Giới thiệu về cờ kết quả cho Check (Kiểm tra)
Ranges (Biên độ)). Tùy thuộc vào phương pháp xét nghiệm và phương pháp
của phòng xét nghiệm, phòng xét nghiệm có thể cấu hình 1, 2 hoặc tất cả
các khoảng (Trang 757 Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Check (Kiểm
tra) Ranges (Biên độ)).
IM xét nghiệm chỉ có thể có 1 Phạm vi Check (Kiểm tra) trên mỗi xét nghiệm.
CH xét nghiệm có thể có 1 Phạm vi Check (Kiểm tra) cho từng loại mẫu mà
xét nghiệm hỗ trợ.
Một số xét nghiệm IM, chẳng hạn như các xét nghiệm bệnh truyền nhiễm,
yêu cầu phải có một phạm vi Check (Kiểm tra). Đối với các xét nghiệm này,
hệ thống sử dụng Limits (Giới hạn) do nhà sản xuất chỉ định để tạo Check
(Kiểm tra) Ranges (Biên độ) được yêu cầu. Phòng xét nghiệm có thể chỉnh
sửa Limits (Giới hạn) và các tùy chọn cấu hình khác khi phù hợp.
LƯU Ý: Để có kết quả hợp lệ, Limits (Giới hạn) không được nằm ngoài khoảng
đo đã chỉ định trong IFU xét nghiệm.
Hệ thống yêu cầu phải có tối thiểu một trong các thông tin sau để Save (Lưu)
Phạm vi Check (Kiểm tra):
• Tên
• Giới hạn dưới hoặc trên cho khoảng Within Check (Trong kiểm tra)
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Hệ thống đăng một mục vào Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) bất cứ
khi nào người vận hành thêm, chỉnh sửa hoặc xóa Phạm vi Check (Kiểm tra).
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Check (Kiểm tra) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 930 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt - TDEF
- Phạm vi)).
Check (Kiểm tra) Ranges (Biên độ) có các tùy chọn cấu hình sau:
Trường

Lưu ý

Limits (Giới hạn)

Có thể cấu hình cho khoảng Within Check (Trong
kiểm tra). Phòng xét nghiệm nhập một giới hạn dưới
và giới hạn trên để tạo khoảng trên chuỗi kết quả
nằm trong phạm vi. Hệ thống sử dụng giới hạn dưới
để tạo khoảng Below (Dưới) Check (Kiểm tra) và giới
hạn trên để tạo khoảng Above (Trên) Check (Kiểm
tra).
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm có thể xác định cả hai
Limits (Giới hạn), nhưng hệ thống chỉ yêu cầu 1 giới
hạn để lưu phạm vi.

Flag result (Gắn cờ
kết quả)

• Không thể cấu hình cho khoảng Within Check
(Trong kiểm tra). Hệ thống tự động báo cáo kết quả
trong khoảng này bằng cờ kết quả (Trang 758 Giới
thiệu về cờ kết quả cho Check (Kiểm tra) Ranges
(Biên độ)).
• Có thể cấu hình cho khoảng Below (Dưới) và Above
(Trên). Phòng xét nghiệm phải xác định giới hạn
của khoảng Within Check (Trong kiểm tra) để cho
phép gắn cờ kết quả trong khoảng Below (Dưới) và
Above (Trên).

Repeat (Lặp lại)

Có thể cấu hình cho tất cả các khoảng đã xác định.

Number of Repeats Không thể cấu hình.
(Số lượng lặp lại)
LƯU Ý: Đối với các xét nghiệm IM có thể sử dụng quy
tắc kết quả cuối cùng (FRR) thì hệ thống sẽ điền vào
trường này giá trị 2 nếu phòng xét nghiệm cho phép
FRR.
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Trường
Dilution (Pha
loãng)

Replicates (Bản
sao)

Lưu ý
Không thể cấu hình.
LƯU Ý: Tất cả xét nghiệm Repeat (Lặp lại) đều sử
dụng Dilution (Pha loãng) tương tự như của kết quả
Original (Gốc).
Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định
khoảng bằng một xét nghiệm IM Repeat (Lặp lại) cho
khoảng đó. Hệ thống cung cấp tất cả các tùy chọn có
sẵn trong menu thả xuống. Giá trị trống cho biết hệ
thống sử dụng số lượng Replicates (Bản sao) giống
như của kết quả xét nghiệm ban đầu.
LƯU Ý: Hệ thống thực hiện 1 lần lặp lại cho tất cả các
xét nghiệm CH.

Reflex (Phản xạ)

Có thể cấu hình cho tất cả các khoảng đã xác định.

Dilution (Pha
loãng)

Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định
khoảng có xét nghiệm Reflex (Phản xạ) và nếu xét
nghiệm Reflex (Phản xạ) hỗ trợ pha loãng. Hệ thống
cung cấp tất cả các tùy chọn có sẵn trong menu thả
xuống.

Replicates (Bản
sao)

Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định
khoảng có xét nghiệm IM Reflex (Phản xạ). Hệ thống
cung cấp tất cả các tùy chọn có sẵn trong menu thả
xuống. Giá trị trống cho biết hệ thống thực hiện cùng
số lần như trong Test Definition (Xác định xét
nghiệm).
LƯU Ý: Hệ thống thực hiện 1 lần lặp lại cho tất cả các
xét nghiệm CH.

Comment (Nhận
xét)

Có thể cấu hình cho tất cả các khoảng đã xác định.

LƯU Ý: Hệ thống vô hiệu hóa các trường không thể sử dụng được cho một
xét nghiệm hoặc phạm vi cụ thể.
CH xét nghiệm cũng cho phép cấu hình phạm vi theo loại Specimen (Mẫu
vật). Thông tin nhân khẩu học này không có sẵn cho xét nghiệm IM.
Giới thiệu về cờ kết quả cho Check (Kiểm tra) Ranges (Biên độ)
Hệ thống báo cáo kết quả có các cờ kết quả sau:
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Giá trị kết quả

Cờ kết quả

Nhỏ hơn giới hạn dưới của khoảng
Within Check (Trong kiểm tra)

Below Check (Dưới mức kiểm tra)

Within Check (Trong kiểm tra)

Within Check (Trong kiểm tra)

Lớn hơn giới hạn trên của khoảng
Within Check (Trong kiểm tra)

Above Check (Trên mức kiểm tra)

LƯU Ý: Phòng xét nghiệm phải cho phép gắn cờ kết quả trong khoảng Below
(Dưới) và Above (Trên) trước khi hệ thống gắn cờ kết quả trong các khoảng
đó. Hệ thống luôn gắn cờ khoảng Within Check (Trong kiểm tra) nếu phòng
xét nghiệm xác định khoảng cho xét nghiệm.
Giới thiệu về Concentration (Nồng độ) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 930 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt - TDEF
- Phạm vi)).
Concentration (Nồng độ) Ranges (Biên độ) cho phép hệ thống tự động lặp
lại kết quả xét nghiệm nằm ngoài khoảng đo do nhà sản xuất chỉ định cho
xét nghiệm. Có thể sử dụng phạm vi này nếu xét nghiệm báo cáo kết quả về
Concentration (Nồng độ). Xét nghiệm báo cáo kết quả về giá trị Index (Chỉ
số) sử dụng Phạm vi Index (Chỉ số) (Trang 762 Giới thiệu về Index (Chỉ số)
Ranges (Biên độ)). Hệ thống tự động hiển thị đúng loại phạm vi cho xét
nghiệm.
LƯU Ý: Một số xét nghiệm IM báo cáo kết quả với cả hai giá trị Concentration
(Nồng độ) và Index (Chỉ số). Hệ thống hiển thị cả hai loại phạm vi cho các
xét nghiệm này.
Nhà sản xuất thiết bị xét nghiệm chỉ định Limits (Giới hạn) trên và dưới cho
khoảng Within Range (Trong phạm vi). Những Limits (Giới hạn) này tạo nên
khoảng đo cho xét nghiệm đồng thời dựa trên xét nghiệm tỉ mỉ của nhà sản
xuất thiết bị xét nghiệm và phù hợp với các xác nhận về xét nghiệm trong
IFU. Phòng xét nghiệm yêu cầu các giới hạn chặt chẽ hơn về khoảng đo có
thể cấu hình Phạm vi Linearity (Tuyến tính) cho mục đích này. Thông số kỹ
thuật của Within Range (Trong phạm vi) Limits (Giới hạn) cũng tạo ra 2
khoảng sau:
• Below Range (Dưới phạm vi)
• Above Range (Trên phạm vi)
Hệ thống tự động gắn cờ bất kỳ kết quả nào nằm trong Khoảng Below Range
(Dưới phạm vi) và Above Range (Trên phạm vi) (Trang 758 Giới thiệu về cờ
kết quả cho Check (Kiểm tra) Ranges (Biên độ)). Những cờ sau xuất hiện
trong các khoảng này:
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Khoảng phạm vi

Cờ kết quả

Below Range (Dưới phạm vi)

< Measuring Interval (< Đo khoảng
thời gian)

Above Range (Trên phạm vi)

> Measuring Interval (> Đo khoảng
thời gian)

Hệ thống cũng cho phép phòng xét nghiệm cấu hình các hành động Repeat
(Lặp lại) và Reflex (Phản xạ) cho kết quả trong các khoảng này (Trang 760 Giới
thiệu về tùy chọn cấu hình trong Concentration (Nồng độ) Ranges (Biên
độ)).
Phòng xét nghiệm chỉ có thể xác định 1 Phạm vi Concentration (Nồng độ)
cho mỗi xét nghiệm IM. CH các xét nghiệm có thể có 1 Phạm vi Concentration
(Nồng độ) cho từng loại Specimen (Mẫu vật) mà xét nghiệm hỗ trợ.
Hệ thống yêu cầu phải có tối thiểu một tên do phòng xét nghiệm xác định
để Save (Lưu) Phạm vi Concentration (Nồng độ).
Hệ thống đăng một mục vào Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) bất cứ
khi nào người vận hành xác định, thêm, chỉnh sửa hoặc xóa một Phạm vi
Concentration (Nồng độ).
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Concentration (Nồng độ) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Các khoảng Below Range (Dưới phạm vi) và Above Range (Trên phạm vi)
trong Concentration (Nồng độ) Ranges (Biên độ) có các tùy chọn cấu hình
sau* (Trang 745 Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong Ranges (Biên độ)):
Trường

Lưu ý

Limits (Giới hạn)

Không thể cấu hình. Hệ thống sử dụng khoảng đo do
nhà sản xuất chỉ định để xác định 3 khoảng dọc theo
chuỗi kết quả:
• Below Range (Dưới phạm vi)
• Within Range (Trong phạm vi)
• Above Range (Trên phạm vi)
Kết quả nhỏ hơn giới hạn dưới của khoảng đo nằm
trong khoảng Below Range (Dưới phạm vi) của phạm
vi. Kết quả lớn hơn giới hạn trên của khoảng đo nằm
trong khoảng Above Range (Trên phạm vi).
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Trường

Lưu ý

Flag result (Gắn
cờ kết quả)

Không thể cấu hình.

Repeat (Lặp lại)

Có thể cấu hình.

LƯU Ý: Nếu phòng xét nghiệm xác định phạm vi thì hệ
thống tự động báo cáo kết quả là Below Range (Dưới
phạm vi) kèm theo cờ kết quả và đặt giá trị kết quả nhỏ
hơn giới hạn dưới của khoảng đo do nhà sản xuất chỉ
định đồng thời báo cáo kết quả là Above Range (Trên
phạm vi) kèm theo cờ kết quả và đặt giá trị kết quả lớn
hơn giới hạn trên của khoảng đo.

Number of
Không khả dụng.
Repeats (Số lượng
lặp lại)
Dilution (Pha
loãng)

Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định
khoảng có xét nghiệm Repeat (Lặp lại). Hệ thống cung
cấp các tùy chọn Dilution (Pha loãng) có thể sử dụng
được cho xét nghệm trong một menu thả xuống. Xét
nghiệm hỗ trợ nhiều hệ số Dilution (Pha loãng) cũng
hỗ trợ tính năng bước tự động (Trang 786 Giới thiệu
về các bước AUTO -- (TỰ ĐỘNG --) và AUTO + (TỰ ĐỘNG
+) Dilution (Pha loãng)).
LƯU Ý: Nếu xét nghiệm không có hệ số Dilution (Pha
loãng), hệ thống sẽ thực hiện xét nghiệm Repeat (Lặp
lại) bằng cách sử dụng Original (Gốc) Dilution (Pha
loãng) (có cùng Dilution (Pha loãng) với kết quả xét
nghiệm ban đầu).

Replicates (Bản
sao)

Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định
khoảng có xét nghiệm IM Repeat (Lặp lại). Giá trị trống
cho biết hệ thống thực hiện cùng số lần Replicates (Bản
sao) với kết quả xét nghiệm ban đầu.
LƯU Ý: Hệ thống chỉ tiến hành 1 lần lặp lại xét nghiệm
CH.

Reflex (Phản xạ)

Có thể cấu hình.
LƯU Ý: Không thể tham chiếu tới các xét nghiệm ngoài
hệ thống.
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Trường
Dilution (Pha
loãng)

Lưu ý
Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định
khoảng có xét nghiệm Reflex (Phản xạ) và nếu xét
nghiệm Reflex (Phản xạ) hỗ trợ Dilution (Pha loãng).
Hệ thống cung cấp các tùy chọn Dilution (Pha loãng)
khả dụng cho xét nghệm trong một menu thả xuống.
LƯU Ý: Undiluted (Không bị pha loãng) cho biết xét
nghiệm Reflex (Phản xạ) chỉ hỗ trợ mẫu nguyên chất.

Replicates (Bản
sao)

Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định
khoảng có xét nghiệm IM Reflex (Phản xạ).
LƯU Ý: Hệ thống chỉ có thể thực hiện 1 lần lặp lại cho
các xét nghiệm CH.

Comment (Nhận
xét)

Có thể cấu hình.

* Không có tùy chọn cấu hình nào cho khoảng Within Range (Trong phạm vi).
CH xét nghiệm cũng có thể chỉ định loại Specimen (Mẫu vật) cho phạm vi.
Không thể sử dụng trường này cho xét nghiệm IM.
Giới thiệu về Index (Chỉ số) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 930 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt - TDEF
- Phạm vi)).
Index (Chỉ số) Ranges (Biên độ) cho phép phòng xét nghiệm cấu hình 1 hoặc
nhiều hành động sau cho các mẫu có kết quả nằm ngoài khoảng đo do nhà
sản xuất chỉ định cho xét nghiệm:
• Thực hiện các xét nghiệm Repeat (Lặp lại) tự động
• Thực hiện các xét nghiệm Reflex (Phản xạ) tự động
• Thêm Comment (Nhận xét) vào kết quả
Index (Chỉ số) Ranges (Biên độ) có thể sử dụng cho các xét nghiệm IM báo
cáo kết quả là các giá trị Index (Chỉ số).
LƯU Ý: Index (Chỉ số) Ranges (Biên độ) hiện không sử dụng được cho các
xét nghiệm CH.
Xét nghiệm báo cáo kết quả là các giá trị Concentration (Nồng độ) sử dụng
Phạm vi Concentration (Nồng độ) (Trang 759 Giới thiệu về Concentration
(Nồng độ) Ranges (Biên độ)). Hệ thống hiển thị loại kết quả trên thẻ
Calculation (Tính toán) của xét nghiệm Test Definition (Xác định xét nghiệm)
và tự động hiển thị loại phạm vi chính xác cho xét nghiệm.

762

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

17 Setup (Cài đặt): Test Definition (Xác định xét nghiệm)

LƯU Ý: Một số xét nghiệm IM báo cáo kết quả cùng với giá trị Index (Chỉ số)
và Concentration (Nồng độ). Hệ thống hiển thị cả hai loại phạm vi cho các
xét nghiệm này.
Hệ thống không tự động tạo một Phạm vi Index (Chỉ số) cho xét nghiệm.
Phòng xét nghiệm phải xác định phạm vi và cấu hình tùy chọn phạm vi
phù hợp (Trang 760 Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Concentration
(Nồng độ) Ranges (Biên độ)). Trong khi cấu hình, hệ thống sử dụng giới hạn
dưới và trên của khoảng đo để tạo một khoảng In Range trên chuỗi kết quả.
Hệ thống sẽ tự động gắn cờ bất kỳ kết quả nào nhỏ hơn giới hạn dưới và lớn
hơn giới hạn trên:
Khoảng phạm vi

Cờ kết quả

Below Range (Dưới phạm vi)

< Measuring Interval (< Đo khoảng
thời gian)

Above Range (Trên phạm vi)

> Measuring Interval (> Đo khoảng
thời gian)

LƯU Ý: Hệ thống tự động báo cáo kết quả Below Range (Dưới phạm vi) là
nhỏ hơn giới hạn dưới của khoảng đo mà nhà sản xuất chỉ định và kết quả
Above Range (Trên phạm vi) là lớn hơn giới hạn trên của khoảng đo.
Phòng xét nghiệm chỉ có thể xác định 1 Phạm vi Index (Chỉ số) cho mỗi xét
nghiệm IM. Hệ thống yêu cầu phải tối thiểu một tên do phòng xét nghiệm
xác định để Save (Lưu) Phạm vi Index (Chỉ số).
LƯU Ý: Hệ thống không yêu cầu phòng xét nghiệm xác định Phạm vi Index
(Chỉ số).
Hệ thống đăng một mục vào Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) bất cứ
khi nào người vận hành xác định, chỉnh sửa hoặc xóa một Phạm vi Index (Chỉ
số).
Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong Index (Chỉ số) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Các khoảng Below Range (Dưới phạm vi) và Above Range (Trên phạm vi)
trong Index (Chỉ số) Ranges (Biên độ) có các tùy chọn cấu hình sau*
(Trang 745 Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong Ranges (Biên độ)):
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Trường

Lưu ý

Limits (Giới hạn)

Không thể cấu hình. Hệ thống sử dụng khoảng đo do
nhà sản xuất chỉ định để xác định 3 khoảng dọc theo
chuỗi kết quả:
• Below Range (Dưới phạm vi)
• Trong phạm vi
• Above Range (Trên phạm vi)
Kết quả nhỏ hơn giới hạn dưới của khoảng đo nằm
trong khoảng Below Range (Dưới phạm vi) của phạm
vi. Kết quả lớn hơn giới hạn trên của khoảng đo nằm
trong khoảng Below Range (Dưới phạm vi).

Flag result (Gắn
cờ kết quả)

Repeat (Lặp lại)

Không thể cấu hình.
LƯU Ý: Nếu phòng xét nghiệm xác định phạm vi thì hệ
thống tự động báo cáo kết quả là Below Range (Dưới
phạm vi) kèm theo cờ kết quả và đặt giá trị kết quả nhỏ
hơn giới hạn dưới của khoảng đo do nhà sản xuất chỉ
định đồng thời báo cáo kết quả là Above Range (Trên
phạm vi) kèm theo cờ kết quả và đặt giá trị kết quả lớn
hơn giới hạn trên của khoảng đo.
Có thể cấu hình.

Number of
Không khả dụng.
Repeats (Số lượng
lặp lại)
Dilution (Pha
loãng)

Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định
khoảng có xét nghiệm Repeat (Lặp lại). Hệ thống cung
cấp các tùy chọn Dilution (Pha loãng) có thể sử dụng
được cho xét nghệm trong một menu thả xuống. Xét
nghiệm hỗ trợ nhiều hệ số Dilution (Pha loãng) cũng
hỗ trợ tính năng bước tự động (Trang 786 Giới thiệu
về các bước AUTO -- (TỰ ĐỘNG --) và AUTO + (TỰ ĐỘNG
+) Dilution (Pha loãng)).
LƯU Ý: Nếu xét nghiệm không có hệ số Dilution (Pha
loãng), hệ thống sẽ thực hiện xét nghiệm Repeat (Lặp
lại) bằng cách sử dụng Original (Gốc) Dilution (Pha
loãng) (có cùng Dilution (Pha loãng) với kết quả xét
nghiệm ban đầu).
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Trường
Replicates (Bản
sao)

Reflex (Phản xạ)

Lưu ý
Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định
khoảng có xét nghiệm Repeat (Lặp lại). Giá trị trống
cho biết hệ thống thực hiện cùng số lần Replicates (Bản
sao) với kết quả xét nghiệm ban đầu.
Có thể cấu hình.
LƯU Ý: Không thể Reflex (Phản xạ) đến các xét nghiệm
ngoài hệ thống.

Dilution (Pha
loãng)

Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định
khoảng có xét nghiệm Reflex (Phản xạ) và nếu xét
nghiệm Reflex (Phản xạ) hỗ trợ Dilution (Pha loãng).
Hệ thống cung cấp các tùy chọn Dilution (Pha loãng)
khả dụng cho xét nghệm trong một menu thả xuống.
LƯU Ý: Undiluted (Không bị pha loãng) cho biết xét
nghiệm Reflex (Phản xạ) chỉ hỗ trợ mẫu nguyên chất.

Replicates (Bản
sao)

Có thể cấu hình nếu tham chiếu tới xét nghiệm IM. Nếu
phòng xét nghiệm không chỉ định số lượng Replicates
(Bản sao) thì hệ thống sẽ sử dụng số này trong Test
Definition (Xác định xét nghiệm).
LƯU Ý: Hệ thống chỉ có thể thực hiện 1 lần lặp lại cho
các xét nghiệm CH.

Comment (Nhận
xét)

Có thể cấu hình.

* Không thể sử dụng bất kỳ tùy chọn cấu hình nào cho kết quả nằm In Range.
Giới thiệu về Dilution Point (Điểm pha loãng) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 930 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt - TDEF
- Phạm vi)).
Dilution Point (Điểm pha loãng) Ranges (Biên độ) có thể sử dụng cho các xét
nghiệm IM có 1 hoặc nhiều hệ số pha loãng. Thẻ phạm vi sẽ không hiển thị
nếu hệ thống chỉ thực hiện xét nghiệm bằng các mẫu Undiluted (Không pha
loãng).
LƯU Ý: Dilution Point (Điểm pha loãng) Ranges (Biên độ) hiện không thể sử
dụng được cho các xét nghiệm CH.
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Hệ thống sử dụng một giới hạn trên và dưới để chỉ định khoảng trên chuỗi
kết quả không yêu cầu các lần pha loãng khác. Các kết quả này là Within
Range (Trong phạm vi). Giới hạn trên biểu thị Dilution Point (Điểm pha loãng)
cho xét nghiệm và cho biết điểm mà hệ thống phải lặp lại xét nghiệm có pha
loãng. Giới hạn dưới biểu thị Overdilution Point (Điểm pha loãng quá mức)
và cho biết điểm mà mẫu cũng được pha loãng để cung cấp kết quả chính
xác.
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm có thể chỉ định 1 giới hạn hoặc cả hai.
Phòng xét nghiệm có thể cấu hình Dilution Point (Điểm pha loãng) Ranges
(Biên độ) để tự động thực hiện các xét nghiệm Repeat (Lặp lại) có mức pha
loãng nhiều hơn hoặc ít hơn cho các kết quả lớn hơn Dilution Point (Điểm
pha loãng) hoặc nhỏ hơn Overdilution Point (Điểm pha loãng quá mức), nếu
phù hợp.
Hệ thống tự động gắn cờ bất kỳ kết quả nào nhỏ hơn Overdilution Point
(Điểm pha loãng quá mức) và lớn hơn Dilution Point (Điểm pha loãng) của
một xét nghiệm. Các cờ sau cảnh báo cho người vận hành về những kết quả
này:
Giá trị kết quả

Cờ kết quả

Nhỏ hơn Overdilution Point (Điểm
pha loãng quá mức)

Overdiluted (Pha loãng quá mức)

Lớn hơn Dilution Point (Điểm pha
loãng)

> Dilution Point (> Điểm pha loãng)

Phòng xét nghiệm chỉ có thể xác định 1 Phạm vi Dilution Point (Điểm pha
loãng) cho mỗi xét nghiệm IM. Hệ thống yêu cầu phải có tối thiểu một trong
các thông tin sau để Save (Lưu) Phạm vi Dilution Point (Điểm pha loãng):
• Một tên cho phạm vi
• Một Overdilution Point (Điểm pha loãng quá mức) hoặc một Dilution Point
(Điểm pha loãng)
Nhà sản xuất thiết bị xét nghiệm chỉ định Overdilution Point (Điểm pha loãng
quá mức) trong Test Definition (Xác định xét nghiệm) của một số xét nghiệm
IM. Đối với các xét nghiệm nói trên, hệ thống sử dụng giá trị này để điền giới
hạn dưới và tạo một Phạm vi Dilution Point (Điểm pha loãng) cho xét nghiệm.
Phòng xét nghiệm không thể thay đổi giới hạn này hoặc xóa phạm vi.
LƯU Ý: Overdilution Point (Điểm pha loãng quá mức) chỉ áp dụng cho các
xét nghiệm đã pha loãng (không nguyên chất).
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Nếu nhà sản xuất thiết bị xét nghiệm thay đổi Overdilution Point (Điểm pha
loãng quá mức) trong một phiên bản mới của Test Definition (Xác định xét
nghiệm), hệ thống sẽ thay thế Giới hạn dưới trong phạm vi bằng Overdilution
Point (Điểm pha loãng quá mức) mới. Tất cả các hành động Repeat (Lặp lại)
và Reflex (Phản xạ) hiện có vẫn không đổi. Nếu Overdilution Point (Điểm pha
loãng quá mức) mới lớn hơn hoặc bằng giới hạn trên (Dilution Point (Điểm
pha loãng)) thì hệ thống sẽ xóa Phạm vi Dilution Point (Điểm pha loãng) hiện
có và thay bằng một Phạm vi Dilution Point (Điểm pha loãng) mới chỉ có giới
hạn dưới (Overdilution Point (Điểm pha loãng quá mức)). Hệ thống không
xóa Phạm vi Dilution Point (Điểm pha loãng) nếu nhà sản xuất thiết bị xét
nghiệm không còn chỉ định Overdilution Point (Điểm pha loãng quá mức)
trong Test Definition (Xác định xét nghiệm).
Hệ thống đăng một mục vào Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) bất cứ
khi nào người vận hành xác định, chỉnh sửa hoặc xóa một Phạm vi Dilution
Point (Điểm pha loãng).
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Dilution Point (Điểm pha loãng) Ranges (Biên
độ)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Dilution Point (Điểm pha loãng) Ranges (Biên độ) có các tùy chọn cấu hình
sau (Trang 745 Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong Ranges (Biên độ)):
Chi tiết

Lưu ý

Limits (Giới hạn)

Có thể cấu hình. Phòng xét nghiệm nhập Limits (Giới
hạn) cho phạm vi vào hộp văn bản Within Range (Trong
phạm vi). Hệ thống sử dụng giá trị trong hộp văn bản
bên trái làm Overdilution Point (Điểm pha loãng quá
mức) và giá trị trong hộp văn bản bên phải làm Dilution
Point (Điểm pha loãng). Overdilution Point (Điểm pha
loãng quá mức) phải nhỏ hơn Dilution Point (Điểm pha
loãng).
Phòng xét nghiệm có thể xác định cả hai Limits (Giới
hạn), nhưng hệ thống chỉ yêu cầu 1 giới hạn để lưu
phạm vi.
Lưu ý: Giới hạn dưới không thể cấu hình được nếu nhà
sản xuất thiết bị xét nghiệm chỉ định Overdilution Point
(Điểm pha loãng quá mức) trong Test Definition (Xác
định xét nghiệm).
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Chi tiết

Lưu ý

Flag result (Gắn
cờ kết quả)

• Không sử dụng được cho các kết quả Within Range
(Trong phạm vi).
• Không thể cấu hình cho các kết quả nhỏ hơn
Overdilution Point (Điểm pha loãng quá mức) hoặc
lớn hơn Dilution Point (Điểm pha loãng). Hệ thống
tự động báo cáo kết quả trong các khoảng này bằng
một cờ kết quả nếu phòng xét nghiệm xác định các
khoảng đó.

Repeat (Lặp lại)

• Không sử dụng được cho khoảng Within Range
(Trong phạm vi).
• Có thể cấu hình cho các khoảng Overdilution Point
(Điểm pha loãng quá mức) và Dilution Point (Điểm
pha loãng) nếu phòng xét nghiệm xác định khoảng
đó.

Number of
Không khả dụng.
Repeats (Số lượng
lặp lại)
Dilution (Pha
loãng)

• Không sử dụng được cho khoảng Within Range
(Trong phạm vi).
• Có thể cấu hình cho các khoảng Overdilution Point
(Điểm pha loãng quá mức) và Dilution Point (Điểm
pha loãng) nếu phòng xét nghiệm xác định xét
nghiệm Repeat (Lặp lại) cho khoảng đó.
LƯU Ý: Đối với các xét nghiệm có nhiều hệ số pha
loãng thì hệ thống mặc định là AUTO -- (TỰ ĐỘNG
--)hoặc AUTO + (TỰ ĐỘNG +), nếu phù hợp
(Trang 786 Giới thiệu về các bước AUTO -- (TỰ ĐỘNG
--) và AUTO + (TỰ ĐỘNG +) Dilution (Pha loãng)).

Replicates (Bản
sao)

• Không sử dụng được cho khoảng Within Range
(Trong phạm vi).
• Có thể cấu hình cho các khoảng Overdilution Point
(Điểm pha loãng quá mức) và Dilution Point (Điểm
pha loãng) nếu phòng xét nghiệm xác định khoảng
đó bằng một xét nghiệm Repeat (Lặp lại). Giá trị
trống cho biết hệ thống thực hiện cùng số lần
Replicates (Bản sao) với kết quả xét nghiệm ban đầu.

Reflex (Phản xạ)
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Chi tiết

Lưu ý

Dilution (Pha
loãng)

Không khả dụng.

Replicates (Bản
sao)

Không khả dụng.

Comment (Nhận
xét)

• Không khả dụng cho khoảng Within Range (Trong
phạm vi).
• Có thể cấu hình cho các khoảng Overdilution Point
(Điểm pha loãng quá mức) và Dilution Point (Điểm
pha loãng) nếu phòng xét nghiệm xác định khoảng
đó.

LƯU Ý: Hệ thống tắt các trường không thể cấu hình được cho phạm vi.
LƯU Ý: Dilution Point (Điểm pha loãng) Ranges (Biên độ) hiện không khả
dụng cho các xét nghiệm CH.
Giới thiệu về Linearity (Tuyến tính) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 930 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt - TDEF
- Phạm vi)).
Linearity (Tuyến tính) Ranges (Biên độ) cho phép phòng xét nghiệm tạo một
kiểm tra phạm vi nằm trong Phạm vi Concentration (Nồng độ) do nhà sản
xuất chỉ định (Trang 759 Giới thiệu về Concentration (Nồng độ) Ranges (Biên
độ)) hoặc Phạm vi chỉ số (Trang 762 Giới thiệu về Index (Chỉ số) Ranges (Biên
độ)).
LƯU Ý: Linearity (Tuyến tính) Ranges (Biên độ) hiện không thể sử dụng được
cho các xét nghiệm CH.
Phòng xét nghiệm chỉ định một giới hạn trên và dưới để tạo khoảng trên
chuỗi kết quả Within Range (Trong phạm vi). Hệ thống tự động gắn cờ bất
kỳ kết quả nào nhỏ hơn giới hạn dưới hoặc lớn hơn giới hạn trên và báo cáo
kết quả là nhỏ hơn hoặc lớn hơn giới hạn đó. Các cờ sau cảnh báo cho người
vận hành về các kết quả nằm ngoài khoảng Within Range (Trong phạm vi):
Giá trị kết quả

Cờ kết quả

Nhỏ hơn giới hạn dưới của khoảng
Within Range (Trong phạm vi)

Below Linearity (Dưới tuyến tính)

Lớn hơn giới hạn trên của khoảng
Within Range (Trong phạm vi)

Above Linearity (Trên tuyến tính)
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Phòng xét nghiệm cũng có thể cấu hình Linearity (Tuyến tính) Ranges (Biên
độ) để tự động thực hiện xét nghiệm Repeat (Lặp lại) và xét nghiệm Phản
xạ cho kết quả nằm ngoài khoảng Within Range (Trong phạm vi).
Hệ thống chỉ cho phép 1 Phạm vi Linearity (Tuyến tính) cho từng xét nghiệm
IM. Hệ thống yêu cầu phải có tối thiểu một trong các thông tin sau để Save
(Lưu) Phạm vi Linearity (Tuyến tính):
• Một tên cho phạm vi
• Một giới hạn trên hoặc dưới theo phạm vi
LƯU Ý: Limits (Giới hạn) phải nằm trong khoảng đo đã được chỉ định trong
IFU xét nghiệm.
LƯU Ý: Để có kết quả hợp lệ, Limits (Giới hạn) phải nằm trong khoảng đo do
nhà sản xuất chỉ định như trong IFU xét nghiệm.
Hệ thống đăng một mục vào Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) bất cứ
khi nào người vận hành xác định, chỉnh sửa hoặc xóa một Phạm vi Linearity
(Tuyến tính).
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong Linearity (Tuyến tính) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Các khoảng Below Range (Dưới phạm vi) và Above Range (Trên phạm vi)
trong Linearity (Tuyến tính) Ranges (Biên độ) có các tùy chọn cấu hình sau*
(Trang 745 Giới thiệu về các tùy chọn cấu hình trong Ranges (Biên độ)):
Trường

Lưu ý

Limits (Giới hạn)

Có thể cấu hình. Phòng xét nghiệm nhập Limits (Giới
hạn) cho phạm vi vào hộp văn bản Within Range (Trong
phạm vi). Bất kỳ kết quả nào nhỏ hơn giá trị trong hộp
văn bản bên trái đều là Below Range (Dưới phạm vi) và
bất kỳ kết quả nào lớn hơn giá trị trong hộp văn bản
bên phải đều là Above Range (Trên phạm vi).
Lưu ý: Phòng xét nghiệm có thể xác định cả hai Limits
(Giới hạn), nhưng hệ thống chỉ yêu cầu 1 giới hạn để
lưu phạm vi. Giới hạn dưới không được bằng giới hạn
trên.

Flag result (Gắn
cờ kết quả)
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Không thể cấu hình. Hệ thống tự động báo cáo kết quả
trong các khoảng này bằng một cờ kết quả và đặt giá
trị kết quả là nhỏ hơn giới hạn dưới hoặc lớn hơn giới
hạn trên cho phạm vi.
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Trường

Lưu ý

Repeat (Lặp lại)

Có thể cấu hình trong các khoảng bằng Limits (Giới
hạn) đã xác định.

Number of
Không khả dụng.
Repeats (Số lượng
lặp lại)
Dilution (Pha
loãng)

Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định
khoảng có xét nghiệm Repeat (Lặp lại). Hệ thống cung
cấp các tùy chọn Dilution (Pha loãng) có thể sử dụng
được cho xét nghệm trong một menu thả xuống. Xét
nghiệm hỗ trợ nhiều hệ số Dilution (Pha loãng) cũng
hỗ trợ tính năng bước tự động (Trang 786 Giới thiệu
về các bước AUTO -- (TỰ ĐỘNG --) và AUTO + (TỰ ĐỘNG
+) Dilution (Pha loãng)).
LƯU Ý: Nếu xét nghiệm không có hệ số Dilution (Pha
loãng), hệ thống sẽ thực hiện xét nghiệm Repeat (Lặp
lại) bằng cách sử dụng Original (Gốc) Dilution (Pha
loãng) (có cùng Dilution (Pha loãng) với kết quả xét
nghiệm ban đầu).

Replicates (Bản
sao)

Reflex (Phản xạ)

Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định xét
nghiệm Repeat (Lặp lại) cho khoảng đó. Giá trị trống
cho biết hệ thống thực hiện cùng số lần Replicates (Bản
sao) với kết quả xét nghiệm ban đầu.
Có thể cấu hình trong các khoảng bằng Limits (Giới
hạn) đã xác định.
LƯU Ý: Không thể tham chiếu tới các xét nghiệm ngoài
hệ thống.

Dilution (Pha
loãng)

Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định
khoảng có xét nghiệm Reflex (Phản xạ) và nếu xét
nghiệm Reflex (Phản xạ) hỗ trợ Dilution (Pha loãng).
Hệ thống cung cấp các tùy chọn Dilution (Pha loãng)
khả dụng cho xét nghệm trong một menu thả xuống.
LƯU Ý: Undiluted (Không bị pha loãng) cho biết xét
nghiệm Reflex (Phản xạ) chỉ hỗ trợ mẫu nguyên chất.
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Trường
Replicates (Bản
sao)

Lưu ý
Có thể cấu hình nếu phòng xét nghiệm xác định xét
nghiệm IM Reflex (Phản xạ) cho khoảng đó. Nếu tham
chiếu đến xét nghiệm IM và phòng xét nghiệm không
chỉ định số lần Replicates (Bản sao), hệ thống sẽ sử
dụng số trong xét nghiệm Test Definition (Xác định xét
nghiệm).
LƯU Ý: Hệ thống chỉ có thể thực hiện 1 lần lặp lại cho
các xét nghiệm CH.

Comment (Nhận
xét)

Có thể cấu hình.

* Không có tùy chọn cấu hình nào cho khoảng Within Range (Trong phạm vi).
Demographics Information (Thông tin nhân khẩu học) không khả dụng cho
Linearity (Tuyến tính) Ranges (Biên độ).
Giới thiệu về Interpretation (Diễn giải) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Interpretation (Diễn giải) Ranges (Biên độ) cho phép phòng xét nghiệm cung
cấp đánh giá định tính cho bất kỳ kết quả xét nghiệm bằng số nào. Phòng
xét nghiệm chỉ định khoảng trên chuỗi kết quả và cung cấp đánh giá phù
hợp dưới dạng Range Name (Tên phạm vi). Sau đó, hệ thống gắn Range
Name (Tên phạm vi) này vào kết quả trong khoảng này.
LƯU Ý: Hệ thống cho phép các giới hạn phạm vi không hạn chế.
Phòng xét nghiệm cũng có thể cấu hình Interpretation (Diễn giải) Ranges
(Biên độ) để thực hiện 1 hoặc nhiều hành động sau:
• Giữ kết quả để người vận hành xem lại
• Thực hiện xét nghiệm Reflex (Phản xạ)
• Thêm Comment (Nhận xét) vào kết quả
Ngoài giá trị kết quả, một số xét nghiệm còn yêu cầu diễn giải kết quả. Xét
nghiệm có thể sử dụng 1 trong các kế hoạch Interpretation (Diễn giải) sau
khi báo cáo kết quả:
• Negative (Âm tính), Equivocal (Không rõ rệt), hoặc Positive (Dương tính)
• Confirmed (Đã xác nhận), Equivocal (Không rõ rệt), hoặc Unconfirmed
(Chưa xác nhận)
• Reactive (Phản ứng), Equivocal (Không rõ rệt), hoặc Nonreactive (Không
phản ứng)
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LƯU Ý: Nhà sản xuất thiết bị xét nghiệm chỉ định kế hoạch Interpretation
(Diễn giải) phù hợp cho các xét nghiệm yêu cầu kết quả định tính. Phòng xét
nghiệm không thể thay đổi Interpretation (Diễn giải) đã chỉ định này.
Hệ thống tạo một Phạm vi Interpretation (Diễn giải) cho các xét nghiệm yêu
cầu kết quả định tính. Hệ thống sử dụng ngưỡng xét nghiệm do nhà sản
xuất chỉ định để thiết lập các khoảng phù hợp dọc theo chuỗi kết quả cho
kế hoạch Interpretation (Diễn giải) đã chỉ định. Theo mặc định, phạm vi định
sẵn này không yêu cầu người vận hành xem lại kết quả. Phòng xét nghiệm
có thể chỉnh sửa Interpretation (Diễn giải) Ranges (Biên độ) định sẵn để
người vận hành xem lại và để cấu hình các hành động trong phạm vi bổ sung
(Trang 775 Giới thiệu về tùy chọn cấu hình cho Ranges Interpretation (Diễn
giải) định sẵn).
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm không thể xóa Interpretation (Diễn giải) Ranges
(Biên độ) định sẵn hoặc thay đổi giá trị kết quả (Limits (Giới hạn)) dẫn tới
Interpretation (Diễn giải) cụ thể.
Phòng xét nghiệm có thể xác định tối đa 10 Interpretation (Diễn giải) Ranges
(Biên độ) cùng với bất kỳ Interpretation (Diễn giải) Ranges (Biên độ) định
sẵn nào cho từng xét nghiệm. Limits (Giới hạn) của Interpretation (Diễn giải)
do người vận hành xác định Ranges (Biên độ) có thể trùng lặp với giới hạn
của bất kỳ Interpretation (Diễn giải) Ranges (Biên độ) định sẵn nào. Khi sự
trùng lặp xảy ra, hệ thống đăng tất cả các diễn giải trùng khớp do người vận
hành xác định kèm theo kết quả bằng số.
Hệ thống đăng một mục vào Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) bất cứ
khi nào người vận hành xác định, chỉnh sửa hoặc xóa một Phạm vi
Interpretation (Diễn giải).
Giới thiệu về tùy chọn cấu hình trong do người vận hành xác định Interpretation
(Diễn giải) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 930 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt - TDEF
- Phạm vi)).
Interpretation (Diễn giải) Ranges (Biên độ) do người vận hành xác định có
các tùy chọn cấu hình sau:
Trường

Lưu ý

Limits (Giới hạn)

Có thể cấu hình.
Phòng xét nghiệm có thể xác định
giá trị trên và dưới cho phạm vi,
nhưng hệ thống chỉ yêu cầu 1 giá trị
để lưu phạm vi.

Result Review (Xem lại kết quả)

Có thể cấu hình.

Repeat (Lặp lại)

Không khả dụng.
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Trường

Lưu ý

Number of Repeats (Số lượng lặp lại) Không khả dụng.
Dilution (Pha loãng)

Không khả dụng.

Replicates (Bản sao)

Không khả dụng.

Reflex (Phản xạ)

Có thể cấu hình.
LƯU Ý: Không thể Reflex (Phản xạ)
đến các xét nghiệm ngoài hệ thống.

Dilution (Pha loãng)

Có thể cấu hình nếu phòng xét
nghiệm xác định khoảng có xét
nghiệm Reflex (Phản xạ) và nếu xét
nghiệm Reflex (Phản xạ) hỗ trợ
Dilution (Pha loãng). Hệ thống cung
cấp các tùy chọn Dilution (Pha
loãng) có thể sử dụng được cho xét
nghệm trong một menu thả xuống.
LƯU Ý: Undiluted (Không bị pha
loãng) cho biết xét nghiệm Reflex
(Phản xạ) chỉ hỗ trợ mẫu nguyên
chất.

Replicates (Bản sao)

Có thể cấu hình nếu phòng xét
nghiệm xác định khoảng có xét
nghiệm IM Reflex (Phản xạ).
LƯU Ý: Nếu tham chiếu đến xét
nghiệm IM và phòng xét nghiệm
không chỉ định số lần Replicates
(Bản sao), hệ thống sẽ sử dụng số
trong xét nghiệm Test Definition
(Xác định xét nghiệm). Hệ thống chỉ
tiến hành 1 lần lặp lại xét nghiệm
CH.

Comment (Nhận xét)

Có thể cấu hình.

Có thể cấu hình trường thông tin nhân khẩu học Specimen (Mẫu vật) cho
xét nghiệm CH hỗ trợ nhiều loại Specimen (Mẫu vật). Không thể sử dụng
loại Specimen (Mẫu vật) cho xét nghiệm IM.
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Giới thiệu về tùy chọn cấu hình cho Ranges Interpretation (Diễn giải) định sẵn
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Interpretation (Diễn giải) Ranges (Biên độ) định sẵn có các tùy chọn cấu hình
sau:
Trường

Lưu ý

Limits (Giới hạn)

Không thể cấu hình. Hệ thống sử
dụng giá trị ngưỡng trong IFU xét
nghiệm để tạo Limits (Giới hạn) cho
mỗi Interpretation (Diễn giải) trong
Kế hoạch Interpretation (Diễn giải)
được yêu cầu cho xét nghiệm.

Result Review (Xem lại kết quả)

Có thể cấu hình.

Repeat (Lặp lại)

Không khả dụng.

Number of Repeats (Số lượng lặp lại) Không khả dụng.
Dilution (Pha loãng)

Không khả dụng.

Replicates (Bản sao)

Không khả dụng.

Reflex (Phản xạ)

Có thể cấu hình.
LƯU Ý: Không thể Reflex (Phản xạ)
đến các xét nghiệm ngoài hệ thống.

Dilution (Pha loãng)

Có thể cấu hình nếu phòng xét
nghiệm xác định khoảng có xét
nghiệm Reflex (Phản xạ) và nếu xét
nghiệm Reflex (Phản xạ) hỗ trợ
Dilution (Pha loãng). Hệ thống cung
cấp các tùy chọn Dilution (Pha
loãng) khả dụng cho xét nghệm
trong một menu thả xuống.
LƯU Ý: Undiluted (Không bị pha
loãng) cho biết xét nghiệm Reflex
(Phản xạ) chỉ hỗ trợ mẫu nguyên
chất.
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Trường

Lưu ý
Replicates (Bản sao)

Có thể cấu hình nếu phòng xét
nghiệm xác định khoảng có xét
nghiệm IM Reflex (Phản xạ).
LƯU Ý: Nếu tham chiếu đến xét
nghiệm IM và phòng xét nghiệm
không chỉ định số lần Replicates
(Bản sao), hệ thống sẽ sử dụng số
trong xét nghiệm Test Definition
(Xác định xét nghiệm). Hệ thống chỉ
tiến hành 1 lần lặp lại xét nghiệm
CH.

Comment (Nhận xét)

Có thể cấu hình.

Chỉ có thể cấu hình khoảng Equivocal (Không rõ rệt) nếu nhà sản xuất thiết
bị xét nghiệm xác định Limits (Giới hạn) cho khoảng này.
Ngoài ra, có thể cấu hình trường thông tin nhân khẩu học Specimen (Mẫu
vật) cho xét nghiệm CH nếu xét nghiệm hỗ trợ nhiều loại Specimen (Mẫu
vật). Không thể sử dụng loại Specimen (Mẫu vật) cho xét nghiệm IM.

Giới thiệu về xét nghiệm phản xạ
Xét nghiệm phản xạ là xét nghiệm tiếp theo mà máy phân tích tự động yêu
cầu khi có tối đa 3 kết quả xét nghiệm nằm ngoài phạm vi được chỉ định.
Người vận hành có thể chọn các xét nghiệm khác nhau để xử lý phản xạ dựa
trên kết quả nằm trong lôgic phản ứng kiểm tra. Xét nghiệm phản xạ cũng
có thể là Sort Test, xét nghiệm này giúp cải thiện hiệu quả bằng cách giúp
mẫu đạt các tiêu chí cụ thể để được sắp xếp vào ngăn đựng SH, chẳng hạn
như tất cả các HCV phản ứng.
Xét nghiệm phản xạ giúp thu được kết quả nhanh hơn bằng cách tự động
thực hiện những xét nghiệm tiếp theo dựa trên các quy tắc Reflex Groups
Setup (Cài đặt nhóm phản xạ) chỉ định. Dưới đây là những ví dụ thường gặp
về xét nghiệm phản xạ:
• PSA toàn phần trong phạm vi 4–10 sẽ thêm PSA tự do, sau đó máy phân
tích sẽ báo cáo tỷ lệ FPSA/TPSA
• TSH < 0,3 mIU/L hoặc > 4,2 mIU/L bổ sung T4 Tự do
• Triglycerides >400 mg/dL bổ sung LDL Trực tiếp
Giới thiệu về Reflex Groups Setup (Cài đặt nhóm phản xạ)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp.
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Reflex Groups Setup (Cài đặt nhóm phản xạ) xác định tối đa 3 xét nghiệm
phản xạ cho các xét nghiệm dựa trên tập hợp các điều kiện do người vận
hành xác định. Các xét nghiệm phản xạ hiển thị trong Worklist (Danh sách
công việc).
LƯU Ý: Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương
để thay đổi cài đặt mặc định.
Reflex Groups Setup (Cài đặt
nhóm phản xạ)

Lưu ý

Group (Nhóm)

Nhóm phản xạ chứa tối đa 3 điều
kiện để thực hiện tối đa 3 xét nghiệm
phản xạ. Có tối đa 30 nhóm phản xạ.

Test Name (Tên xét nghiệm)

Menu thả xuống bao gồm các xét
nghiệm tỷ lệ và xét nghiệm có sẵn
mà người vận hành thêm vào nhóm
lôgic phản ứng. Không thể sử dụng
các tùy chọn cấu hình pha loãng, cấu
hình xét nghiệm và xét nghiệm kênh
mở.

Check Reaction Logic (Kiểm tra logic Những điều kiện hoặc nguyên tắc do
phản ứng)
người vận hành xác định sử dụng giá
trị ngưỡng. Có thể sử dụng khi người
vận hành chọn tên xét nghiệm.
Bao gồm Below or equal to (Thấp
hơn hoặc bằng) hoặc Above or equal
to (Cao hơn hoặc bằng). Giá trị mặc
định là Below or equal to (Thấp hơn
hoặc bằng).
Conc. Cut-off Value (Giá trị điểm
ngắt nồng độ)

Giá trị máy phân tích sử dụng theo
quy tắc lôgic phản ứng. Các giá trị
lớn hơn 999999,999, gây ra lỗi hiển
thị phạm vi hợp lệ. Giá trị mặc định
là 0. Máy phân tích chỉ hiển thị các
số (0–9) và ký tự thập phân quốc tế.

Units (Đơn vị)

Đơn vị đo mà máy phân tích tự động
điền cho tên xét nghiệm được chọn.
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Reflex Groups Setup (Cài đặt
nhóm phản xạ)

Lưu ý

Reflex Tests (Thử nghiệm phản xạ)

Máy phân tích yêu cầu tối đa 3 xét
nghiệm sau khi đáp ứng tất cả các
quy tắc. Các quy tắc này bao gồm các
xét nghiệm, xét nghiệm tỷ lệ, cấu
hình xét nghiệm, xét nghiệm phân
loại và xét nghiệm kênh mở. Không
bao gồm chỉ số huyết thanh.

Dilution (Pha loãng)

Menu thả xuống Pha loãng sẽ kích
hoạt nếu xét nghiệm phản xạ có tối
thiểu 1 hiệu chỉnh hoặc hệ số pha
loãng trong Test Definition (Xác định
xét nghiệm). Giá trị mặc định là chưa
pha loãng.

Replicates (Bản sao)

Số lần lặp lại mà máy phân tích thực
hiện cho xét nghiệm phản xạ được
chọn.

Khi có nhóm phản xạ, các tùy chọn hiển thị là Print... (In...), Clear (Xóa),
Save (Lưu) hoặc Close (Đóng). Clear (Xóa) bao gồm các tùy chọn xóa một
nhóm, một phạm vi nhóm cụ thể hoặc tất cả các nhóm.
Reflex Groups Setup (Cài đặt nhóm phản xạ) có trong Setup (Cài đặt) Test
Definition (Xác định xét nghiệm).

Giới thiệu về tùy chọn Repeat (Lặp lại) trong Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Khi phòng xét nghiệm cấu hình khoảng trong một phạm vi bằng tùy chọn
Repeat (Lặp lại), hệ thống sẽ tự động yêu cầu xét nghiệm Repeat (Lặp lại)
nếu kết quả xét nghiệm của bệnh nhân nằm trong khoảng đó.
LƯU Ý: Phạm vi Interpretation (Diễn giải) không hỗ trợ tùy chọn Repeat (Lặp
lại).
Hệ thống thực hiện các xét nghiệm Repeat (Lặp lại) theo 1 trong những cách
sau:
• Ở cùng một Dilution (Pha loãng) như kết quả xét nghiệm ban đầu
• Theo các hệ số Dilution (Pha loãng) được chỉ định trong Test Definition
(Xác định xét nghiệm) của xét nghiệm
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Ranges (Biên độ) sau yêu cầu các xét nghiệm Repeat (Lặp lại) phải có cùng
Dilution (Pha loãng) như giá trị của kết quả xét nghiệm ban đầu:
Phạm vi

Khoảng

Check (Kiểm tra)

• Below Check (Dưới mức kiểm tra)
• Within Check (Trong kiểm tra)
• Above Check (Trên mức kiểm tra)

Reference (Tham
chiếu)

• Low (Thấp)
• Critical Low (Thấp tới hạn)
• High (Cao)
• Critical High (Cao tới hạn)

Delta Check (Kiểm
tra delta)

• Exceeded Delta Check (Kiểm tra delta quá mức)

Ranges (Biên độ) sau hỗ trợ Dilution (Pha loãng) của kết quả xét nghiệm ban
đầu:
Phạm vi

Khoảng

Concentration
(Nồng độ) hoặc
Index (Chỉ số)

• Below Range (Dưới phạm vi)

Linearity (Tuyến
tính)

• Below Range (Dưới phạm vi)

Dilution Point (Điểm
pha loãng)

• Above Range (Trên phạm vi)

• Above Range (Trên phạm vi)
• Overdilution Point (Điểm pha loãng quá mức)
• Dilution Point (Điểm pha loãng)

Hệ thống hỗ trợ các loại pha loãng sau:
Pha loãng

Lưu ý

Đơn

Lặp lại xét nghiệm của bệnh nhân ở
duy nhất 1 loại pha loãng có sẵn.
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Pha loãng

Lưu ý

Nhiều

Lặp lại xét nghiệm bệnh nhân ở 1
hoặc nhiều mức pha loãng có sẵn,
như được xác định trong Test
Definition (Xác định xét nghiệm) của
xét nghiệm. Hệ thống sẽ tự động
giảm (AUTO -- (TỰ ĐỘNG --)) hoặc
tăng (AUTO + (TỰ ĐỘNG +)) hệ số
Dilution (Pha loãng) từ mức trong
kết quả ban đầu lên hệ số Dilution
(Pha loãng) có sẵn tiếp theo. Hệ
thống tiếp tục thực hiện các xét
nghiệm Repeat (Lặp lại) cho đến khi
đạt 1 trong những điều kiện sau:
• Kết quả nằm trong phạm vi.
• Không còn yếu tố Dilution (Pha
loãng) nào nữa cho xét nghiệm.
• Số bước Dilution (Pha loãng) tự
động tối đa trong General Setup
(Cài đặt chung).
LƯU Ý: Nếu phòng xét nghiệm
không chỉ định số bước Dilution
(Pha loãng) tự động tối đa trong
General Setup (Cài đặt chung), thì
hệ thống sẽ chỉ thực hiện 1 lần
Dilution (Pha loãng).
AUTO -- (TỰ ĐỘNG --) sẽ có sẵn nếu
kết quả thấp hơn giới hạn
Concentration (Nồng độ), Index (Chỉ
số) hoặc Linearity (Tuyến tính) hay
Overdiluted (Pha loãng quá mức),
còn AUTO + (TỰ ĐỘNG +) sẽ có sẵn
nếu kết quả cao hơn giới hạn
Concentration (Nồng độ), Index (Chỉ
số) hoặc Linearity (Tuyến tính) hay
Dilution Point (Điểm pha loãng).

Hệ thống cung cấp tất cả các tùy chọn Dilution (Pha loãng) có sẵn trong
menu thả xuống.
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Giới thiệu về phạm vi Demographics Information (Thông tin nhân khẩu học)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Demographics Information (Thông tin nhân khẩu học) cho phép phòng xét
nghiệm xác định nhiều Ranges (Biên độ) theo thông tin nhân khẩu học của
mẫu hoặc bệnh nhân. Tính khả dụng của các tùy chọn thông tin nhân khẩu
phụ thuộc vào loại phạm vi và xét nghiệm.
Reference (Tham chiếu) và Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ) có
các tùy chọn thông tin nhân khẩu học sau cho cả xét nghiệm CH và IM:
• Specimen (Mẫu vật)
• Location (Vị trí)
• Species (Loài)
• Status (Tình trạng)
• Tuổi
• Sex (Giới tính)
Ranges (Biên độ) sau chỉ cho phép cấu hình thông tin nhân khẩu học
Specimen (Mẫu vật) cho các xét nghiệm CH hỗ trợ nhiều loại Specimen (Mẫu
vật):
• Concentration (Nồng độ)
• Check (Kiểm tra)
• Interpretation (Diễn giải)
LƯU Ý: Đối với các xét nghiệm IM, hệ thống không cho phép cấu hình thông
tin nhân khẩu học Specimen (Mẫu vật), ngoại trừ Reference (Tham chiếu)
và Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ).

Giới thiệu về Repeat Conditions... (Lặp lại điều kiện...) trong CH Test
Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác định xét
nghiệm IM)
Tính năng Repeat Conditions... (Lặp lại điều kiện...) trong CH Test Definition
(Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM)
cho phép phòng xét nghiệm chỉ định cờ hệ thống có tác dụng tự động tạo
yêu cầu xét nghiệm Repeat (Lặp lại) trên mẫu bệnh phẩm.
LƯU Ý: Hệ thống không cho phép người vận hành gắn cờ nếu có các yêu cầu
xét nghiệm đang hoạt động trên hệ thống.
Hệ thống đưa mẫu bệnh phẩm có cờ hệ thống đến khay kết quả. Phòng xét
nghiệm cũng có thể cấu hình Nhóm phân loại để đưa mẫu có các cờ này
sang một khay kết quả khác.
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LƯU Ý: Một số cờ yêu cầu người vận hành xóa mẫu để khắc phục sự cố. Người
vận hành phải nạp lại những mẫu này để hệ thống có thể thực hiện xét
nghiệm Repeat (Lặp lại).
Có những thông tin sau:
Cột

Lưu ý

Repeat (Lặp lại)

Cho phép phòng xét nghiệm chọn 1
hoặc nhiều Flags (Cờ) máy phân tích
tự động kích hoạt xét nghiệm
Repeat (Lặp lại).
LƯU Ý: Flags (Cờ) được tắt theo mặc
định.

Flags (Cờ)

Hiển thị danh sách Flags (Cờ) phụ
thuộc vào máy phân tích
(Trang 327 Cờ danh sách công việc).

Dilution (Pha loãng)

Cung cấp các pha loãng có sẵn cho
xét nghiệm Repeat (Lặp lại). Hệ
thống thực hiện tất cả các xét
nghiệm lặp lại bằng cách sử dụng
chính Dilution (Pha loãng) mà yêu
cầu xét nghiệm Original (Gốc) sử
dụng.

Replicates (Bản sao)

Cung cấp số Replicates (Bản sao) cho
xét nghiệm Repeat (Lặp lại) trong
menu thả xuống. Đối với các xét
nghiệm IM, người vận hành có thể
chọn để trống hoặc chọn một số
trong phạm vi từ 1 đến 30. Lựa chọn
để trống cho biết hệ thống thực hiện
cùng số Replicates (Bản sao) được
chỉ định trong xét nghiệm Test
Definition (Xác định xét nghiệm).
Đối với các xét nghiệm CH, hệ thống
luôn thực hiện 1 lần lặp lại.

Trong quá trình cấu hình cửa sổ này, người vận hành có thể thực hiện những
hành động sau:
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Hành động

Lưu ý

Print... (In...)

In báo cáo về các điều kiện Repeat
(Lặp lại) cho xét nghiệm
(Trang 783 Giới thiệu về báo cáo
Repeat Conditions... (Lặp lại điều
kiện...)).

Save (Lưu)

Cập nhật thông số trong phần mềm
để phản ánh những thay đổi của
người vận hành. Hệ thống phê duyệt
tất cả các thay đổi trước khi lưu để
đảm bảo những thay đổi này đáp
ứng tiêu chí về thông số.

Clear (Xóa)

Hoàn nguyên mọi thay đổi chưa lưu
trong cài đặt về các giá trị được lưu
gần đây nhất hoặc về giá trị mặc
định nếu chưa có giá trị nào được
lưu.
LƯU Ý: Hệ thống sẽ cảnh báo người
vận hành nếu có bất kỳ thay đổi chưa
lưu nào trước khi xóa cài đặt.

Close (Đóng)

Hủy thay đổi và đóng cửa sổ.

Giới thiệu về báo cáo Repeat Conditions... (Lặp lại điều kiện...)
Người vận hành có thể tạo báo cáo từ Repeat Conditions... (Lặp lại điều
kiện...) để thu được bản in hồ sơ hiển thị các cờ lặp lại đã cấu hình cho mỗi
xét nghiệm trên hệ thống. Người vận hành cũng có thể lưu báo cáo vào tập
tin. Mỗi báo cáo chỉ bao gồm 1 xét nghiệm.
LƯU Ý: Người vận hành phải lưu mọi chỉnh sửa vào Repeat Conditions... (Lặp
lại điều kiện...) để phản ánh các thay đổi trong báo cáo.
Tiêu đề báo cáo bao gồm thông tin sau:
Trường

Lưu ý

Tiêu đề

Tên của báo cáo và xét nghiệm trong
báo cáo.
LƯU Ý: Báo cáo chỉ bao gồm Repeat
Conditions... (Lặp lại điều kiện...)
cho 1 xét nghiệm duy nhất.
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Trường

Lưu ý

(Tên và địa chỉ của cơ sở)*

Trường có thể tùy chỉnh.

System Name (Tên hệ thống) và
Serial Number (Số sê-ri)

Tên và số seri của hệ thống áp dụng
điều kiện Repeat (Lặp lại)
(Trang 814 Giới thiệu về System
Configuration (Cấu hình hệ thống)
trong General Setup (Cài đặt
chung)).
LƯU Ý: Số seri trong ngoặc đơn.

Phiên bản phần mềm

Phiên bản phần mềm trên hệ thống.

View (Xem)

Trạng thái lọc của báo cáo. Not
Filtered (Chưa được lọc) cho biết
rằng người vận hành không lọc dữ
liệu để tạo báo cáo.
LƯU Ý: Hệ thống không cho phép lọc
báo cáo Repeat Conditions... (Lặp lại
điều kiện...).

* Nội dung trong ngoặc đơn cho biết rằng tên và địa chỉ sẽ không hiển thị
cho đến khi phòng xét nghiệm cấu hình cài đặt trong Reports Setup (Cài đặt
báo cáo).
Phần nội dung của báo cáo là một bảng chứa tất cả các cờ hệ thống cho máy
phân tích. Mỗi mục trong bảng đều có thông tin sau:
Cột

Lưu ý

Repeat (Lặp lại)

Tùy chọn Repeat (Lặp lại) cho cờ.
Biểu tượng
cho biết phòng xét
nghiệm đã bật xét nghiệm Repeat
(Lặp lại) cho cờ. Ký hiệu gạch ngang
cho biết phòng xét nghiệm đã
không bật xét nghiệm Repeat (Lặp
lại).

Flags (Cờ)
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Cột

Lưu ý

Dilution (Pha loãng)

Dilution (Pha loãng) dành cho xét
nghiệm Repeat (Lặp lại).
LƯU Ý: Hệ thống thực hiện tất cả các
xét nghiệm lặp lại bằng cách sử
dụng chính Dilution (Pha loãng) mà
yêu cầu xét nghiệm Original (Gốc)
sử dụng.

Replicates (Bản sao)

Số lần Replicates (Bản sao) dành cho
xét nghiệm Repeat (Lặp lại). Đối với
các xét nghiệm CH, báo cáo sẽ có 1
lần lặp lại bất kể phòng xét nghiệm
đã bật cờ hay chưa. Đối với xét
nghiệm IM, báo cáo sẽ hiển thị giá
trị mặc định (để trống) nếu phòng
xét nghiệm chưa bật xét nghiệm
Repeat (Lặp lại) và số do phòng xét
nghiệm cấu hình cho Flags (Cờ) đã
bật.
LƯU Ý: Giá trị trống cho Flags (Cờ)
đã bật cho biết rằng hệ thống thực
hiện số Replicates (Bản sao) giống
như trong xét nghiệm Test
Definition (Xác định xét nghiệm).

Chân trang trong báo cáo bao gồm các thông tin sau:
Trường

Lưu ý

Printed on (In vào)

Ngày và giờ hệ thống in báo cáo
(Trang 811 Giới thiệu về Date, Time
& Numbers (Ngày, giờ & số) Settings
(Cài đặt) trong General Setup (Cài
đặt chung)).

Printed by (Được in bởi)

ID của người vận hành tạo và in báo
cáo.

Page (Trang) x / y

Số trang hiện tại (x) và tổng số trang
(y) trong báo cáo.
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Giới thiệu về các bước AUTO -- (TỰ ĐỘNG --) và AUTO + (TỰ ĐỘNG
+) Dilution (Pha loãng)
Tùy chọn AUTO -- (TỰ ĐỘNG --) (tự động giảm) và AUTO + (TỰ ĐỘNG +) (tự
động tăng) Dilution (Pha loãng) cho phép hệ thống tự động thực hiện xét
nghiệm Repeat (Lặp lại) trên các xét nghiệm có những mức pha loãng khác
nhau. Tùy chọn AUTO -- (TỰ ĐỘNG --) sẽ tự động tạo một lần lặp lại với hệ
số pha loãng thấp hơn, còn AUTO + (TỰ ĐỘNG +) sẽ tự động tạo một xét
nghiệm Repeat (Lặp lại) có hệ số Dilution (Pha loãng) cao hơn.
Hệ thống thực hiện các xét nghiệm Repeat (Lặp lại) cho đến khi đạt 1 trong
những điều kiện sau:
• Kết quả nằm trong phạm vi.
• Không còn yếu tố Dilution (Pha loãng) nào nữa cho xét nghiệm.
• Số bước Dilution (Pha loãng) tự động tối đa được xác định trong General
Setup (Cài đặt chung).
LƯU Ý: Nếu phòng xét nghiệm không xác định số bước Dilution (Pha loãng)
tự động tối đa trong General Setup (Cài đặt chung), thì hệ thống sẽ chỉ thực
hiện 1 lần Dilution (Pha loãng).
Tính năng này có sẵn cho Ranges (Biên độ) sau:
• Concentration (Nồng độ)
• Index (Chỉ số)
• Dilution Point (Điểm pha loãng)
• Linearity (Tuyến tính)
LƯU Ý: Hệ thống cung cấp tính năng này cho các xét nghiệm cho phép pha
loãng. Nhà sản xuất xét nghiệm chỉ định các hệ số Dilution (Pha loãng) trong
Test Definition (Xác định xét nghiệm) của xét nghiệm.
Tùy chọn AUTO -- (TỰ ĐỘNG --) có sẵn đối với cấu hình trong khoảng phạm
vi dưới mức giới hạn được xác định, còn AUTO + (TỰ ĐỘNG +) dùng được
trong các khoảng phạm vi trên mức giới hạn được xác định. Hệ thống chọn
các tùy chọn này theo mặc định khi phòng xét nghiệm kích hoạt xét nghiệm
Repeat (Lặp lại). Phòng xét nghiệm có thể thay đổi lựa chọn này thành một
hệ số Dilution (Pha loãng) cụ thể cho phù hợp.

Giới thiệu về Demographics Information (Thông tin nhân khẩu học)
trong Reference (Tham chiếu) và Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges
(Biên độ)
Hệ thống cho phép phòng xét nghiệm xác định Reference (Tham chiếu)
cũng như Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ) cho thông tin nhân
khẩu học của bệnh nhân và mẫu cụ thể. Phòng xét nghiệm có thể xác định
1 hoặc nhiều trường thông tin nhân khẩu học sau trong khi cấu hình các
Ranges (Biên độ) sau:
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• Specimen (Mẫu vật)
• Location (Vị trí)
• Species (Loài)
• Status (Tình trạng)
• Tuổi
• Sex (Giới tính)
Thông tin nhân khẩu học Specimen (Mẫu vật) tùy thuộc vào xét nghiệm. Hệ
thống cho phép xác định Reference (Tham chiếu) hoặc Delta Check (Kiểm
tra delta) cho từng loại Specimen (Mẫu vật) mà xét nghiệm hỗ trợ. Hệ thống
cung cấp các loại có sẵn trong menu thả xuống.
Tất cả các trường thông tin nhân khẩu học của phạm vi khác tùy thuộc vào
thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân. Đối với các thông tin nhân khẩu
học sau, phòng xét nghiệm có thể nhập tùy chọn phù hợp vào hộp văn bản
hoặc chọn từ các tùy chọn có sẵn trong menu thả xuống:
• Location (Vị trí)
• Species (Loài)
• Status (Tình trạng)
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm đưa các tùy chọn bổ sung vào trong menu thả
xuống bằng cách cấu hình danh mục phù hợp trong Settings (Cài đặt).
Thông tin nhân khẩu học về Sex (Giới tính) có các tùy chọn sau:
Trường

Lưu ý

All (Tất cả)

Áp dụng phạm vi cho mọi kết quả xét
nghiệm, bất kể Sex (Giới tính) trên
yêu cầu cho bệnh nhân là như thế
nào.

Not Specified (Không xác định)

Áp dụng phạm vi cho các kết quả xét
nghiệm mà Sex (Giới tính) trên yêu
cầu cho bệnh nhân được để trống
hoặc không xác định.
Lưu ý: Khi sử dụng tùy chọn này,
phòng xét nghiệm sẽ cấu hình một
phạm vi Male (Nam) và Female
(Nữ).

Male (Nam)
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Trường

Lưu ý

Female (Nữ)

Áp dụng phạm vi cho mọi yêu cầu
cho bệnh nhân chỉ định thông tin
nhân khẩu học Female (Nữ).

Thông tin nhân khẩu học Age có 2 tùy chọn sau:
• All (Tất cả) tuổi
• Một phạm vi tuổi do phòng xét nghiệm xác định trong Days (Ngày), Weeks
(Tuần), Months (Tháng) hoặc Years (Năm) (Trang 788 Giới thiệu về thông
tin nhân khẩu học về tuổi trong Reference (Tham chiếu) và Delta Check
(Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ))
Theo mặc định, hệ thống tạo Phạm vi Reference (Tham chiếu) mặc định cho
mỗi xét nghiệm CH bằng cách đặt từng trường thông tin nhân khẩu học
thành All (Tất cả). Hệ thống áp dụng phạm vi cho mọi kết quả xét nghiệm,
bất kể thông tin nhân khẩu học về bệnh nhân là như thế nào. Phòng xét
nghiệm sử dụng Edit Range (Sửa biên độ) để sửa đổi thông tin nhân khẩu
học và tạo nhiều phạm vi. Đối với xét nghiệm IM, phòng xét nghiệm cấu
hình thông tin nhân khẩu học trong lần cấu hình phạm vi đầu tiên. Sau lần
cấu hình đầu tiên, phòng xét nghiệm cũng có thể sử dụng Edit Range (Sửa
biên độ) để sửa đổi thông tin nhân khẩu học.
Hệ thống kiểm tra thông tin nhân khẩu học của mẫu bệnh nhân dựa trên
thông tin nhân khẩu học được chỉ định trong mỗi phạm vi Reference (Tham
chiếu) và Delta Check (Kiểm tra delta) đã cấu hình cũng như thực hiện mọi
hành động trong phạm vi phù hợp.
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm cấu hình hành động trong phạm vi phù hợp trong
General Setup (Cài đặt chung) (Trang 829 Giới thiệu về tính năng Multiple
Reference Intervals or Delta Check (Nhiều khoảng thời gian tham chiếu hoặc
kiểm tra delta) trong General Setup (Cài đặt chung)).
Ranges (Biên độ) với trường thông tin nhân khẩu học được đặt thành All (Tất
cả) là Ranges (Biên độ) mặc định. Ranges (Biên độ) trong đó phòng xét
nghiệm chỉ định 1 hoặc nhiều trường thông tin nhân khẩu học là Ranges
(Biên độ) được chỉ định.

Giới thiệu về thông tin nhân khẩu học về tuổi trong Reference (Tham
chiếu) và Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Hệ thống sử dụng ngày thu thập mẫu cùng với ngày sinh (DOB) của bệnh
nhân để xác định tuổi bệnh nhân cho Demographics Information (Thông tin
nhân khẩu học) trong Ranges (Biên độ). Nếu yêu cầu không cung cấp ngày
thu thập mẫu thì hệ thống sẽ sử dụng ngày yêu cầu (cùng với DOB của bệnh
nhân) để xác định tuổi bệnh nhân.
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LƯU Ý: Hệ thống bỏ qua thời gian thu thập mẫu hoặc thời gian yêu cầu khi
xác định tuổi bệnh nhân.
Sau khi xác định tuổi bệnh nhân, hệ thống so sánh tuổi đó với phạm vi tuổi
do phòng xét nghiệm xác định trong mỗi phạm vi Reference (Tham chiếu)
và Delta Check (Kiểm tra delta) cho xét nghiệm để xác định phạm vi nào phù
hợp với bệnh nhân. Phạm vi tuổi do phòng xét nghiệm xác định này là tuổi
trong hộp văn bản From (Từ) tới tuổi trong hộp văn bản To (Đến).
LƯU Ý: Nếu tuổi To (Đến) được tính theo Weeks (Tuần), Months (Tháng) hoặc
Years (Năm) thì hệ thống sẽ bao gồm tất cả các ngày cho đến và bao gồm
ngày cuối cùng của tuần, tháng hoặc năm trong tuổi đó. Ví dụ: nếu phòng
xét nghiệm xác định phạm vi Reference (Tham chiếu) hoặc Delta Check
(Kiểm tra delta) với độ tuổi 0–2 Years (Năm), bệnh nhân sẽ khớp với phạm
vi này từ ngày sinh cho đến ngày sinh nhật chính thức lần thứ 3. Vào ngày
sinh nhật lần thứ 3, bệnh nhân sẽ không khớp với độ tuổi 0–2 Years (Năm)
nữa.
Nếu tuổi của bệnh nhân nằm trong giới hạn To (Đến) của phạm vi và phòng
xét nghiệm xác định tuổi theo Years (Năm) thì hệ thống sẽ coi như tuổi bệnh
nhân phù hợp với phạm vi. Ví dụ: nếu bệnh nhân bước sang tuổi 35 vào ngày
lấy mẫu thì bệnh nhân sẽ khớp với phạm vi có thông tin nhân khẩu học về
độ tuổi là 35–50 Years (Năm).

Giới thiệu về cách so khớp Reference (Tham chiếu) và Delta Check
(Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Khả năng xác định nhiều phạm vi cho Reference (Tham chiếu) và Delta Check
(Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ) có thể dẫn tới một bệnh nhân và mẫu có
thông tin nhân khẩu học khớp với nhiều phạm vi. Nếu thông tin nhân khẩu
học về bệnh nhân khớp với nhiều phạm vi đã chỉ định thì hệ thống sẽ đánh
giá từng phạm vi trùng khớp có thể gắn cờ và sử dụng phạm vi có cờ mức
độ nghiêm trọng cao nhất làm phạm vi trùng khớp. Nếu nhiều Reference
(Tham chiếu) và Delta Check (Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ) có cùng một
cờ mức độ nghiêm trọng cao nhất thì hệ thống sẽ sử dụng phạm vi đầu tiên
trong danh sách Defined Ranges (Phạm vi mặc định) (khi được sắp xếp theo
thứ tự tăng dần) làm phạm vi trùng khớp.
Cờ Reference (Tham chiếu) Ranges (Biên độ) có các mức độ nghiêm trọng
sau:
• Critical Low (Thấp tới hạn) nghiêm trọng hơn Low (Thấp)
• Low (Thấp) nghiêm trọng hơn Normal (Bình thường)
• High (Cao) nghiêm trọng hơn Normal (Bình thường)
• Critical High (Cao tới hạn) nghiêm trọng hơn High (Cao)
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Bảng sau cho biết hành động của hệ thống khi phòng xét nghiệm xác định
một phạm vi mặc định và 1 hoặc nhiều Ranges (Biên độ) đã chỉ định:
Tình trạng trùng khớp

Hành động của hệ thống

Thông tin nhân khẩu học của mẫu
bệnh phẩm chỉ khớp với phạm vi
mặc định.

Báo cáo phạm vi mặc định. Xem
phần Trường hợp sử dụng 2.

Thông tin nhân khẩu học của mẫu
bệnh phẩm hoàn toàn khớp với 1
phạm vi đã chỉ định.

Báo cáo về sự trùng khớp với phạm
vi đã chỉ định. Xem phần Trường hợp
sử dụng 4.

Thông tin nhân khẩu học của mẫu Đánh giá tất cả các Ranges (Biên độ)
bệnh phẩm hoàn toàn khớp với
đã chỉ định trùng khớp và báo cáo cờ
nhiều Ranges (Biên độ) đã chỉ định. mức độ nghiêm trọng cao nhất. Xem
phần Trường hợp sử dụng 1.
LƯU Ý: Hệ thống ưu tiên phạm vi trùng khớp với một phạm vi đã chỉ định
hơn phạm vi trùng khớp với một phạm vi mặc định. Một phạm vi mặc định
đặt mỗi trường thông tin nhân khẩu học thành All (Tất cả) và một trường đã
chỉ định có 1 hoặc nhiều trường thông tin nhân khẩu học đã xác định. Một
kết quả hoàn toàn trùng khớp khi mọi thông tin nhân khẩu học được cấu
hình trong một phạm vi đã lưu khớp với yêu cầu cho bệnh nhân. Yêu cầu
cho bệnh nhân có thể có nhiều trường được cấu hình hơn phạm vi.
Bảng sau cho biết hành động của hệ thống khi phòng xét nghiệm xác định
1 hoặc nhiều Ranges (Biên độ) đã chỉ định và không xác định phạm vi mặc
định nào:
Tình trạng trùng khớp

Hành động của hệ thống

Thông tin nhân khẩu học của mẫu Không có. Xem phần Trường hợp sử
bệnh phẩm không khớp với thông dụng 3.
tin nhân khẩu học trong bất kỳ phạm
vi nào.
Thông tin nhân khẩu học của mẫu
bệnh phẩm hoàn toàn khớp với 1
phạm vi đã chỉ định.

Báo cáo về sự trùng khớp với phạm
vi đã chỉ định. Xem phần Trường hợp
sử dụng 4.

Thông tin nhân khẩu học của mẫu Đánh giá tất cả các Ranges (Biên độ)
bệnh phẩm hoàn toàn khớp với
đã chỉ định trùng khớp và báo cáo cờ
nhiều Ranges (Biên độ) đã chỉ định. mức độ nghiêm trọng cao nhất. Xem
phần Trường hợp sử dụng 5, Trường
hợp sử dụng 6 và Trường hợp sử
dụng 7.
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Ngoài việc báo cáo cờ, hệ thống cũng thực hiện các hành động lặp lại và
phản ứng theo cài đặt Perform the Repeat and Reflex actions for all matching
ranges (Thực hiện các hành động Lặp lại và Phản xạ cho tất cả các phạm vi
phù hợp) trong General Setup (Cài đặt chung) (Trang 829 Giới thiệu về tính
năng Multiple Reference Intervals or Delta Check (Nhiều khoảng thời gian
tham chiếu hoặc kiểm tra delta) trong General Setup (Cài đặt chung)).

Giới thiệu về cách xác định Reference (Tham chiếu) và Delta Check
(Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 930 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt TDEF - Phạm vi)).
Phòng xét nghiệm xác định nhiều Reference (Tham chiếu) hoặc Delta Check
(Kiểm tra delta) Ranges (Biên độ) cũng phải cấu hình tùy chọn phù hợp cho
cài đặt Multiple Reference Intervals or Delta Check (Nhiều khoảng thời gian
tham chiếu hoặc kiểm tra delta) trong General Setup (Cài đặt chung)
(Trang 829 Giới thiệu về tính năng Multiple Reference Intervals or Delta
Check (Nhiều khoảng thời gian tham chiếu hoặc kiểm tra delta) trong
General Setup (Cài đặt chung)).
Cài đặt này đảm bảo rằng hệ thống thực hiện các hành động Repeat (Lặp
lại) và Reflex (Phản xạ) phù hợp khi nhiều Ranges (Biên độ) khớp với thông
tin nhân khẩu học về bệnh nhân.
Giới thiệu về Ratios and Panels (Tỉ lệ và bảng điều khiển)
Người vận hành có thể xác định, chỉnh sửa và xóa xét nghiệm ngoài hệ
thống, bảng xét nghiệm, bảng pha loãng và tỷ lệ do người vận hành xác
định trong Ratios and Panels (Tỉ lệ và bảng điều khiển). Người quản lý phòng
xét nghiệm cấu hình quyền truy cập bảo mật đối với Ratios and Panels (Tỉ lệ
và bảng điều khiển).
Theo mặc định, bảng tóm tắt Ratios and Panels (Tỉ lệ và bảng điều khiển)
được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, căn cứ vào ngày và giờ tạo. Không có
hàng nào được chọn theo mặc định. Có thể sắp xếp tất cả các cột. Khi thứ
tự sắp xếp là theo LIS Code (Mã LIS) hoặc Panel type (Loại bảng điều
khiển), thì tiêu đề Ratio/Panel (Tỉ lệ/bảng điều khiển) theo thứ tự tăng dần
sẽ là thứ tự sắp xếp phụ.
Ratios and Panels (Tỉ lệ và bảng
điều khiển)

Lưu ý

Chọn ô phía trước Ratio/Panel (Tỉ lệ/ Chọn tối thiểu 1 bảng, tỷ lệ hoặc xét
bảng điều khiển)
nghiệm ngoài hệ thống để xóa hoặc
in. Phải chọn hộp kiểm này để chỉnh
sửa hoặc xem tỷ lệ, bảng hoặc xét
nghiệm ngoài hệ thống.
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Ratios and Panels (Tỉ lệ và bảng
điều khiển)

Lưu ý

Ratio/Panel (Tỉ lệ/bảng điều khiển)

Hiển thị tiêu đề do người vận hành
xác định cho bảng, tỷ lệ hoặc xét
nghiệm ngoài hệ thống.

Status (Tình trạng)*

Không hiển thị ký hiệu khi trạng thái
là bật và hiển thị ký hiệu khi trạng
thái là tắt.

LIS Code (Mã LIS)

Hiển thị mã được sử dụng để truyền
yêu cầu thông qua LIS. Ratio/Panel
(Tỉ lệ/bảng điều khiển) và LIS Code
(Mã LIS) chỉ đồng nhất theo mặc
định. Khi người vận hành nhập tên
bảng, hệ thống sẽ điền LIS Code (Mã
LIS), người vận hành có thể chỉnh
sửa mã này.

Panel type (Loại bảng điều khiển)

Hiển thị loại tỷ lệ hay xét nghiệm:
Ratio Test, Dilution Panel (Bảng điều
khiển pha loãng), Test Panel hoặc
Off-system test.

Details (Chi tiết)

Hiển thị chi tiết về bảng, phương
trình tỷ lệ, tất cả các xét nghiệm
trong bảng và hệ số pha loãng.

LƯU Ý: * Cột này không có tiêu đề. Một ký hiệu được hiển thị khi xét nghiệm
Ratio/Panel (Tỉ lệ/bảng điều khiển) bị tắt.
Filter... (Bộ lọc...) lọc các hàng của bảng tóm tắt Ratios and Panels (Tỉ lệ và
bảng điều khiển) theo loại danh mục và trạng thái bật hoặc tắt.
Ratios and Panels (Tỉ lệ và bảng điều khiển) nằm trong phần Setup (Cài đặt)
Test Definition (Xác định xét nghiệm).
Giới thiệu về Off-System Test (Thử nghiệm ngoài hệ thống)
Off-System Test (Thử nghiệm ngoài hệ thống) là xét nghiệm mà hệ thống
không thực hiện. Một nguồn ngoài hệ thống thu được kết quả, người vận
hành nhập kết quả này vào cơ sở dữ liệu kết quả và kết quả này sẽ nằm trong
bản in báo cáo về bệnh nhân. Có tối đa 500 xét nghiệm ngoài hệ thống được
cấu hình.
Sau đây là ví dụ về các trường hợp có thể sử dụng Off-System Test (Thử
nghiệm ngoài hệ thống):
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• Để tính folate RBC, người vận hành phải nhập Hematocrit từ hệ thống
Huyết học.
• Để có được Sàng lọc Tripple hoàn chỉnh, người vận hành phải nhập kết
quả Estriol tự do.
• Để thêm xét nghiệm được thực hiện thủ công chẳng hạn như canxi ion
hóa vào PTH.
• Để thêm mã xét nghiệm tương ứng với hệ số cho phép tính đặc biệt.
– Để tính Độ lọc cầu thận ước lượng, người vận hành nhập chiều cao vào:
GFR (mL/phút/1,73 m2) = (0,41 × Chiều cao tính bằng cm) / Creatinine
tính bằng mg/dL
• Để nhập thể tích cho các lần xét nghiệm nước tiểu trong 24 giờ.
Off-System Test (Thử nghiệm
ngoài hệ thống)

Lưu ý

Test Name (Tên xét nghiệm)

Tên duy nhất mà người vận hành chỉ
định cho yêu cầu và kết quả truyền
tới LIS.
• Bắt đầu bằng ký tự chữ và số
hoặc %
• Bao gồm 1–10 ký tự chữ và số, %)
hoặc “_"

Test Version (Phiên bản xét nghiệm) Phiên bản Test Name (Tên xét
nghiệm) khi bật nhiều Test Name
(Tên xét nghiệm). Phiên bản mặc
định là 1.0.
Display Name (Tên hiển thị)

Tên duy nhất người vận hành chỉ
định để phân biệt phiên bản của xét
nghiệm. Giá trị mặc định là Test
Name (Tên xét nghiệm).

Print Name (Tên viết hoa)

Tên duy nhất của xét nghiệm được
in trên báo cáo. Giá trị mặc định là
Test Name (Tên xét nghiệm).
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Off-System Test (Thử nghiệm
ngoài hệ thống)

Lưu ý

LIS Code (Mã LIS)

Mã người vận hành chỉ định cho Test
Name (Tên xét nghiệm) và truyền
đến LIS. Giá trị mặc định là Test
Name (Tên xét nghiệm).
• Bắt đầu bằng ký tự chữ và số
hoặc %
• Bao gồm 1–10 ký tự chữ và số, %)
hoặc “_"
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Calculation (Tính toán)

Người vận hành cấu hình giới hạn
cao và thấp, vị trí thập phân và đơn
vị đo.

Low Limit (Giới hạn dưới)

Khoảng tham chiếu thấp tùy chọn
cho xét nghiệm này (0–100). Kết
quả thấp hơn cờ giá trị này.

High Limit (Giới hạn trên)

Khoảng tham chiếu cao tùy chọn
cho xét nghiệm này (0–100). Giới
hạn này phải > Low Limit (Giới hạn
dưới). Kết quả cao hơn cờ giá trị này.

Decimal (Số thập phân)

Tối đa 3 vị trí thập phân được sử
dụng để hiển thị, báo cáo và in kết
quả cho xét nghiệm này. Có thể lựa
chọn 0, 1, 2 hoặc 3. Phiên bản mặc
định là 2.

Units

Đơn vị đo mà người vận hành chỉ
định khi báo cáo kết quả xét nghiệm.
Các lựa chọn bao gồm Units trong
Test Definition (Xác định xét
nghiệm) Calculation (Tính toán).
Đơn vị mặc định là “mg/dL”.

Enable (Bật) hoặc Disable (Vô hiệu
hóa)

Trạng thái Bật (mặc định) bao gồm
xét nghiệm này trong tất cả các lựa
chọn xét nghiệm và xử lý yêu cầu.
Trạng thái Tắt không cho phép người
vận hành, LIS hoặc hệ thống yêu cầu
hoặc chọn xét nghiệm.
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Off-System Test (Thử nghiệm
ngoài hệ thống)

Lưu ý

Save (Lưu)

Người vận hành chọn để lưu cấu
hình.

Giới thiệu về Dilution Panel Definition (Xác định bảng điều khiển pha loãng)
Dilution Panel Definition (Xác định bảng điều khiển pha loãng) lên lịch nhiều
mức pha loãng cho xét nghiệm. Bảng pha loãng bao gồm 1 xét nghiệm và
tối thiểu 1 mức pha loãng đã chọn. Chỉ có sẵn các mức pha loãng của hệ
thống để nhập vào Bảng pha loãng. Không thể cấu hình bảng pha loãng để
thêm các mức pha loãng thủ công.
Khi thêm bảng pha loãng, các nội dung sau sẽ áp dụng cho bảng cũng như
xét nghiệm và mức pha loãng của bảng này:
• Tính khả dụng của bảng trong yêu cầu về bệnh nhân tùy thuộc vào loại
mẫu.
• Hệ thống tự động yêu cầu tất cả các mức pha loãng mà người vận hành
chọn trong Dilution Panel Definition (Xác định bảng điều khiển pha loãng).
• Khi người vận hành chọn bảng pha loãng, máy phân tích sẽ hiển thị Panel
Name (Tên bảng điều khiển) cùng với tên xét nghiệm trong bảng xét
nghiệm được chọn. Người vận hành có thể cấu hình các tùy chọn xét
nghiệm trong bảng pha loãng.
• Người vận hành có thể xóa bảng pha loãng đã chọn chứ không phải một
mức pha loãng riêng lẻ trong bảng đó.
Dilution Panel Definition (Xác
định bảng điều khiển pha loãng)

Lưu ý

Panel Name (Tên bảng điều khiển)

Tên duy nhất của bảng do người vận
hành xác định. Phải có 1–10 ký tự
chữ-số, % hoặc _. Phải bắt đầu bằng
% hoặc chữ cái.

LIS Code (Mã LIS)

Mã bảng pha loãng được truyền đến
LIS. Điền khi Panel Name (Tên bảng
điều khiển) đã được nhập nhưng có
thể chỉnh sửa.

Print Name (Tên viết hoa)

Tên viết hoa của bảng pha loãng này
trên báo cáo. Điền khi Panel Name
(Tên bảng điều khiển) đã được nhập
nhưng có thể chỉnh sửa.
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Dilution Panel Definition (Xác
định bảng điều khiển pha loãng)

Lưu ý

Selected Test (Xét nghiệm đã chọn) Trường Chỉ đọc cho Display Name
(Tên hiển thị) của xét nghiệm.
Enable (Bật) hoặc Disable (Vô hiệu
hóa)

Disable (Vô hiệu hóa) không cho
phép người vận hành, LIS hoặc máy
phân tích yêu cầu hoặc chọn bảng
pha loãng.

Search Test (Tìm kiếm thử nghiệm)

Hệ thống tìm kiếm Display Name
(Tên hiển thị) của xét nghiệm cho
xét nghiệm được chọn từ danh sách
Tests.

Specimen (Mẫu vật)

Loại mẫu cho các xét nghiệm trong
bảng pha loãng. Menu thả xuống
chứa danh sách các loại mẫu cố định
giống như trong tab Definition trong
Setup (Cài đặt) Test Definition (Xác
định xét nghiệm). Loại mặc định là
Serum (Huyết thanh). Việc chọn loại
mẫu sẽ lọc các xét nghiệm không
tương thích với mẫu từ danh sách
Tests (Xét nghiệm). Không cho phép
nhiều loại mẫu.

Tests (Xét nghiệm)

Danh sách có thể cuộn bao gồm tất
cả các xét nghiệm có thể yêu cầu
được xác định trên máy phân tích.
Xét nghiệm có trong danh sách phải:
• Bao gồm tất cả các xét nghiệm đã
cấu hình là bật
• Được xác định ít nhất 1 mức pha
loãng bao gồm Undiluted
• Có Standard (Tiêu chuẩn) hoặc ID
Standard (Tiêu chuẩn ID) Test
Types
Yêu cầu xét nghiệm trong danh sách
này là cố định và giống như một yêu
cầu hiện có. Người vận hành chỉ có
thể chọn 1 xét nghiệm trong bảng
pha loãng.
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Dilution Panel Definition (Xác
định bảng điều khiển pha loãng)

Lưu ý

Dilutions (Pha loãng)

Danh sách bao gồm tất cả các mức
pha loãng có sẵn cho xét nghiệm
được chọn. Mỗi mức pha loãng được
chọn riêng lẻ sẽ đi kèm với một hộp
kiểm. Hộp kiểm ở tiêu đề Dilutions
(Pha loãng) giúp chọn hoặc bỏ chọn
tất cả các mục trong danh sách cùng
lúc. Có các xét nghiệm chưa được
xác định mức pha loãng trên hệ
thống.

Khi có bảng pha loãng, các tùy chọn Save (Lưu), Clear (Xóa) hoặc Close
(Đóng) sẽ hiển thị. Clear (Xóa) sẽ chuyển màn hình về các trường mặc định.
Giới thiệu về Test Panel Definition (Xác định bảng điều khiển thử nghiệm)
Test Panel Definition (Xác định bảng điều khiển thử nghiệm) cấu hình và
chỉnh sửa bảng xét nghiệm. Bảng xét nghiệm chứa nhiều xét nghiệm mà
người vận hành yêu cầu dưới dạng nhóm. Người vận hành cấu hình tối đa
200 bảng xét nghiệm. Chỉ có thể sử dụng bảng xét nghiệm với các loại mẫu
phù hợp. Khi người vận hành cấu hình bảng:
• Trong Patient Orders (Lệnh bệnh nhân), việc chọn bảng xét nghiệm sẽ giúp
tự động chọn tất cả các xét nghiệm trong bảng và thêm các xét nghiệm
này vào phần Orders (Lệnh) trong Create Patient Orders (Tạo lệnh bệnh
nhân).
• Đối với một bảng xét nghiệm cụ thể, người vận hành có thể thêm các lần
lặp lại hoặc cấu hình những lô thuốc thử khác nhau như một phần của yêu
cầu. Hộp kiểm Orders (Lệnh) vẫn được chọn.
• Khi người vận hành mở yêu cầu đã lưu để xem hoặc chỉnh sửa, mọi bảng
xét nghiệm đã chọn trước đây sẽ không hiển thị là được chọn trong Orders
(Lệnh). Các xét nghiệm mà người vận hành chọn khi lưu yêu cầu sẽ vẫn
được chọn.
• Nếu một xét nghiệm riêng lẻ thuộc về nhiều bảng được chọn, nhiều phiên
bản của xét nghiệm đó sẽ hiển thị trong Orders (Lệnh).
• Nếu người vận hành hủy xét nghiệm trong một bảng xét nghiệm, các xét
nghiệm khác trong bảng xét nghiệm đó sẽ không thay đổi.
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Test Panel Definition (Xác định
bảng điều khiển thử nghiệm)

Lưu ý

Panel Name (Tên bảng điều khiển)

Tên duy nhất của bảng do người vận
hành xác định. Phải có 1–10 ký tự
chữ-số, % hoặc _. Phải bắt đầu bằng
% hoặc chữ cái.

LIS Code (Mã LIS)

Mã cho bảng xét nghiệm được
truyền đến LIS. Panel Name (Tên
bảng điều khiển) và LIS Code (Mã
LIS) chỉ đồng nhất theo mặc định.
Điền khi Panel Name (Tên bảng điều
khiển) đã được nhập nhưng có thể
chỉnh sửa.

Group (Nhóm)

Hiển thị danh sách xét nghiệm theo
nhóm. Các nhóm bao gồm: All (Tất
cả), Routine Assays (Thí nghiệm
định kỳ), Ratio (Tỉ lệ), ID Assays (Thí
nghiệm ID) và Other (Khác).

Enable (Bật)/Disable (Vô hiệu hóa)

Khi Disable (Vô hiệu hóa), bảng
không hiển thị dưới dạng xét
nghiệm có thể yêu cầu trong Patient
Orders (Lệnh bệnh nhân) hoặc đối
với LIS.

Test Selections (Lựa chọn xét
nghiệm)

Các xét nghiệm trong bảng hiển thị
khi người vận hành chọn từ Search
Test (Tìm kiếm thử nghiệm) hoặc từ
danh sách xét nghiệm.

Search Test (Tìm kiếm thử nghiệm)

Tìm kiếm Display Name (Tên hiển
thị) cho xét nghiệm phù hợp từ danh
sách.

Danh sách xét nghiệm

Danh sách có thể cuộn bao gồm tất
cả các xét nghiệm đã bật và có thể
yêu cầu được xác định trên hệ
thống. Yêu cầu của danh sách này là
cố định và giống như một Yêu cầu
công việc.

Khi có cấu hình xét nghiệm, sẽ có các tùy chọn Save, Clear hoặc Close. Clear
(Xóa) chuyển màn hình về các trường mặc định.
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Giới thiệu về Ratio Test Definition (Xác định xét nghiệm tỉ lệ)
Ratio Test Definition (Xác định xét nghiệm tỉ lệ) cấu hình các xét nghiệm tỷ
lệ mới và chỉnh sửa xét nghiệm tỷ lệ hiện có. Xét nghiệm tỷ lệ là một phương
trình toán học, chứa 1 hoặc nhiều xét nghiệm và một tập hợp các công thức
toán học và số học xác định giúp tính toán kết quả.
Ratio Test
Lưu ý
Definition (Xác
định xét nghiệm tỉ
lệ)
Ratio Test Name
(Tên xét nghiệm tỷ
lệ)

Tên duy nhất của tỷ lệ do người vận hành xác định.
Phải có 1–10 ký tự chữ-số, % hoặc _. Phải bắt đầu
bằng % hoặc chữ cái.

LIS Code (Mã LIS)

Mã tỷ lệ được truyền đến LIS. Điền khi Ratio Test
Name (Tên xét nghiệm tỷ lệ) đã được nhập nhưng có
thể chỉnh sửa.

Units (Đơn vị)

Các đơn vị mà máy phân tích sử dụng cho kết quả.
Xác nhận đơn vị được chọn là phù hợp với thông tin
nhận dạng xét nghiệm được sử dụng vì đơn vị này
ảnh hưởng đến mọi kết quả. Menu thả xuống chứa
danh sách đơn vị cố định giống như trên tab
Definition trong Setup (Cài đặt) Test Definition (Xác
định xét nghiệm). Đơn vị mặc định là mg/dL. Máy
phân tích cho phép nhập đơn vị theo cách thủ công.

Result Review Mode Bảng này chỉ định máy phân tích có tự động xem xét
(Chế độ xem lại kết và chấp nhận kết quả của xét nghiệm tỷ lệ hay không.
quả)
Các lựa chọn bao gồm: Review None (Không xem lại)
(Mặc định), Review All (Xem lại tất cả) và Review By
Exception (Xem lại theo ngoại lệ).
Enable (Bật)/
Disable (Vô hiệu
hóa)

Tắt sẽ không cho phép người vận hành, LIS hoặc máy
phân tích yêu cầu hoặc chọn tùy chọn đó.

Print Name (Tên
viết hoa)

Tên của tỷ lệ trên bản in báo cáo. Tự động điền
bằng cùng Ratio Test Name (Tên xét nghiệm tỷ lệ).

Decimal (Số thập
phân)

Số vị trí thập phân mà máy phân tích sử dụng để hiển
thị, báo cáo và in kết quả cho xét nghiệm này. Có thể
lựa chọn 0, 1, 2 hoặc 3 vị trí thập phân để hiển thị.
Theo mặc định, sẽ có 2 vị trí thập phân hiển thị.
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Ratio Test
Lưu ý
Definition (Xác
định xét nghiệm tỉ
lệ)
Formula (Công
thức)

Công thức toán học chứa 1 hoặc nhiều xét nghiệm
cũng như một tập hợp các toán tử toán học và số học
xác định giúp tính toán kết quả cho xét nghiệm tỷ lệ.
Người vận hành nhập công thức (chọn Operators
(Người vận hành), Numbers (Số) và Tests (Xét
nghiệm)), chọn các tỷ lệ phổ biến được định sẵn hoặc
dán vào công thức hiện có. Hộp văn bản Formula
(Công thức) được để trống theo mặc định.

Operators (Người
vận hành)

Lựa chọn các phép tính toán học và số học để đưa
vào công thức. Hệ thống tính toán công thức từ trái
sang phải và áp dụng thứ tự phép tính sau:
1. Toán tử âm, chẳng hạn như (–3,14)
2. Toán tử phối hợp từng cặp “( … )”
3. Lôgarit tự nhiên (ln), căn bậc 2 (R) và toán tử mũ
(^)
4. Toán tử nhân (*) và chia (/)
5. Toán tử cộng (+) và trừ (-)

Numbers (Số)

Lựa chọn các số và tối đa 1 vị trí thập phân để nhập
số vào công thức.

Tests (Xét nghiệm)

Danh sách có thể cuộn bao gồm tất cả các xét nghiệm
có thể yêu cầu mà người vận hành xác định. Xét
nghiệm bao gồm tất cả các xét nghiệm được cấu hình
đã bật cho mỗi loại mẫu được chọn.
Yêu cầu của danh sách này là cố định và giống như
việc đưa ra một yêu cầu thông thường. Người vận
hành có thể chọn nhiều xét nghiệm theo tỷ lệ.

Specimen (Mẫu vật) Loại mẫu cho xét nghiệm tỷ lệ. Menu thả xuống chứa
danh sách các loại mẫu cố định giống như trong tab
Definition trong Setup (Cài đặt) Test Definition (Xác
định xét nghiệm). Loại mặc định là Serum (Huyết
thanh). Việc chọn loại mẫu sẽ lọc các xét nghiệm
không tương thích với mẫu từ danh sách Tests (Xét
nghiệm). Không cho phép nhiều loại mẫu.
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Ratio Test
Lưu ý
Definition (Xác
định xét nghiệm tỉ
lệ)
Search Test (Tìm
kiếm thử nghiệm)

Tìm kiếm Display Name (Tên hiển thị) cho xét
nghiệm được chọn từ danh sách.

Predefined Ratios... Danh sách các tính toán tùy chỉnh hoặc tính toán tỷ
(Tỉ lệ được xác định lệ do phòng xét nghiệm xác định.
trước...)
Người vận hành cấu hình một công thức trong Ratio Test Definition (Xác định
xét nghiệm tỉ lệ). Các quy tắc sau áp dụng khi nhập công thức xét nghiệm
tỷ lệ:
• Định dạng của giá trị đã nhập:
– Giá trị số phải nằm trong khoảng 0–9999999,0000, với tối đa 4 vị trí
thập phân.
– Tổng số ký tự của chuỗi công thức không được nhiều hơn 512.
– Phải đặt các giá trị âm trong ngoặc đơn và sử dụng "–" trước số, chẳng
hạn như (–3,14).
• Hệ thống:
– Điền ngoặc mở và đóng cũng như hàm khi người vận hành nhập giá trị
"R" hoặc "ln".
– Thực hiện các thao tác từ trái sang phải theo thứ tự sau: Toán tử âm,
toán tử theo cặp trong ngoặc đơn, toán tử căn bậc 2 và lôgarit, toán tử
nhân và chia, toán tử cộng và trừ.
• Các hàm công thức có sẵn:
– Verify Formula (Xác minh công thức): Xác minh cú pháp của chuỗi công
thức hiện tại và thông báo với người vận hành về kết quả.
– Clear (Xóa): Thực hiện chức năng giống như phím BACKSPACE.
• Tiêu chí lựa chọn xét nghiệm:
– Enabled (Bật)
– Hỗ trợ loại mẫu được chọn
– Không phải là xét nghiệm Component (Thành phần)
– Không phải là xét nghiệm ID Manual FRR (ID FRR thủ công) hoặc ID Auto
FRR (ID FRR tự động)
– Không phải là xét nghiệm tỷ lệ, cấu hình pha loãng hay cấu hình xét
nghiệm
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Khi người vận hành nhập xét nghiệm tỷ lệ, có thể sử dụng các tùy chọn Save
(Lưu), Clear (Xóa) hoặc Close (Đóng). Clear (Xóa) chuyển màn hình về các
trường mặc định.

Giới thiệu về Test Display Order (Lệnh hiển thị xét nghiệm)
Người vận hành tùy chỉnh thứ tự hiển thị các xét nghiệm trong Test Display
Order (Lệnh hiển thị xét nghiệm) ở trong Setup (Cài đặt) Test Definition (Xác
định xét nghiệm). Thứ tự xét nghiệm này hiển thị trong:
• Tất cả các phần Create Patient Orders (Tạo lệnh bệnh nhân)
• Mục nhập yêu cầu kiểm soát chất lượng
• Worklist (Danh sách công việc) Overview (Tổng quan)
• Printed Lab Results Reports
Hệ thống hiển thị các xét nghiệm do người vận hành xác định về tỷ lệ, pha
loãng và các bảng xét nghiệm sau các xét nghiệm do hệ thống xác định.
Test Display Order
(Lệnh hiển thị xét
nghiệm)

Lưu ý

Find (Tìm)

Xác định vị trí một xét nghiệm.

Number of
Hiển thị số lượng xét nghiệm hiện được chọn trong
Selections (Số lượng danh sách ở trường chỉ đọc.
lựa chọn)
Move Selected Tests
to Position (Chuyển
các xét nghiệm được
chọn đến vị trí)

Sắp xếp lại vị trí của 1 hoặc nhiều xét nghiệm đã
chọn. Các giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 1–
9999. Chỉ định một giá trị lớn hơn số lượng xét
nghiệm trong danh sách sẽ di chuyển xét nghiệm
được chọn xuống cuối danh sách.

Position (Vị trí)

Hiển thị vị trí của xét nghiệm.

Test (Xét nghiệm)

Xác định các xét nghiệm trong hệ thống. Theo mặc
định, các xét nghiệm hiển thị theo thứ tự bảng chữ
cái.

Move Selection (Di
chuyển lựa chọn)

Di chuyển các xét nghiệm được chọn tới thứ tự hiển
thị xét nghiệm mới.

Clear Selection (Xóa Xóa các hộp chọn xét nghiệm.
lựa chọn)
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Test Display Order
(Lệnh hiển thị xét
nghiệm)

Lưu ý

Refresh (Làm mới)

Làm mới thứ tự hiển thị xét nghiệm để xóa những
xét nghiệm đã tắt trên hệ thống và thêm các xét
nghiệm mới được nhập vào danh sách.

Save (Lưu)

Lưu các thay đổi đã thực hiện cho thứ tự hiển thị xét
nghiệm.

Clear (Xóa)

Hoàn nguyên về Test Display Order (Lệnh hiển thị
xét nghiệm) được lưu gần đây nhất trong cơ sở dữ
liệu.

Giới thiệu về xét nghiệm CH Open Channel (Mở kênh)
Phòng xét nghiệm cấu hình tối đa 25 xét nghiệm Open Channel (Mở kênh)
trên CH trong Setup (Cài đặt) Test Definition (Xác định xét nghiệm) ở Open
Channel (Mở kênh). Số kênh có sẵn biểu thị số lượng xét nghiệm còn lại và
xuất hiện ở cuối thông báo sau trên đầu cửa sổ:
The laboratory is responsible for validating any modifications they make to
the instructions, systems, reagents, or software provided by Siemens
Healthineers. (Phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm xác nhận bất kỳ sửa đổi
nào họ thực hiện đối với các hướng dẫn, hệ thống, thuốc thử hoặc phần
mềm do Siemens Healthineers cung cấp.)
Available Channels (Kênh khả dụng):
Để biết thêm thông tin về cách tìm nội dung trong Phụ lục hướng dẫn vận
hành xét nghiệm Open Channel (Mở kênh) trên CH Analyzer, hãy xem
(Trang 38 Truy cập Hướng dẫn dành cho người vận hành và Phụ lục hướng
dẫn vận hành Open Channel (Mở kênh) trên CH Analyzer).
Mỗi kết quả xét nghiệm Open Channel (Mở kênh) đều được gắn cờ Operatordefined Assay (Xét nghiệm do người vận hành xác định).
Hệ thống sẽ nhóm các thông số có thể cấu hình của Open Channel (Mở kênh)
Test Definition (Xác định xét nghiệm) cho mỗi xét nghiệm thành những danh
mục sau:
• Definition (Định nghĩa)
• Sample/Reagent (Mẫu/Thuốc thử)
• Calculation (Tính toán)
• Calibration (Hiệu chuẩn)
• Mitigation (Làm dịu)
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Giới thiệu về Sort Test Definition (Phân loại xác định xét nghiệm)
Người vận hành sử dụng Sort Test Definition (Phân loại xác định xét nghiệm)
để thêm hoặc xóa mã xét nghiệm phân loại.
Hệ thống sử dụng mã xét nghiệm phân loại như một dấu hiệu để xác định
các mẫu phù hợp nhằm đưa đến một vị trí giá kết quả SH cụ thể.
Khi người vận hành thêm mã xét nghiệm phân loại vào Sort Test Definition
(Phân loại xác định xét nghiệm), họ có thể chọn mã từ danh sách xét nghiệm
có sẵn khi cấu hình Test Sort Groups (Nhóm phân loại xét nghiệm), tạo yêu
cầu về bệnh nhân hoặc cấu hình xét nghiệm phản xạ.
Khi được cấu hình trong Test Sort Groups (Nhóm phân loại xét nghiệm), hệ
thống sẽ tự động liên kết mã xét nghiệm phân loại với yêu cầu đã lưu hoặc
yêu cầu từ LIS.
Khi được cấu hình trong Reflex Groups Setup (Cài đặt nhóm phản xạ) hoặc
Ranges... (Phạm vi...), hệ thống có thể tự động liên kết mã xét nghiệm phân
loại với yêu cầu như được xác định theo kết quả xét nghiệm.
LƯU Ý: Yêu cầu có thể bao gồm nhiều mã phân loại xét nghiệm. Hệ thống
áp dụng mã xét nghiệm phân loại theo Sorting Priorities (Ưu tiên phân loại)
(Trang 849 Giới thiệu về Sorting Priorities (Ưu tiên phân loại)).
Khi quá trình xử lý hoàn tất, hệ thống sẽ đưa mẫu đến vị trí giá kết quả đầu
ra trên SH mà người vận hành đã cấu hình trong Test Sort Groups (Nhóm
phân loại xét nghiệm).
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18 Setup (Cài đặt): Settings (Cài đặt)
Sử dụng Setup (Cài đặt) > Settings (Cài đặt) để tùy chỉnh các tùy chọn cấu
hình hệ thống cho phòng xét nghiệm.
Để thay đổi cài đặt hệ thống, cần phải có cấp bảo mật thích hợp.
THẬN TRỌNG
Không tùy chỉnh các tùy chọn khi chưa chọn giá trị thích hợp cho
phòng xét nghiệm và phải liên tục đánh giá tính toàn vẹn của giá
trị đó. Tùy chỉnh không hợp lý có thể tạo ra kết quả không mong đợi.
Phòng xét nghiệm có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các cài đặt hệ thống
đều chính xác dù nhân viên phòng xét nghiệm đặt giá trị, người cung cấp
hỗ trợ kỹ thuật của Siemens đặt giá trị do phòng xét nghiệm chỉ định hay
người cung cấp hỗ trợ kỹ thuật của Siemens đặt giá trị về giá trị mặc định gốc.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các tính năng Setup (Cài đặt), hãy tham
khảo phần trợ giúp trực tuyến cho hệ thống.

Giới thiệu về General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Các phòng xét nghiệm sử dụng General Setup (Cài đặt chung) để cấu hình
cài đặt hệ thống theo quy trình và tùy chọn của phòng xét nghiệm. Những
cài đặt này sẽ được áp dụng trên toàn hệ thống.
Hệ thống nhóm các cài đặt trên những thẻ sau:
Tab

Lưu ý

Regional (Vùng)

Cho phép cấu hình ngôn ngữ hiển
thị cũng như định dạng ngày và giờ
(Trang 809 Giới thiệu về Regional
(Vùng) Settings (Cài đặt) trong
General Setup (Cài đặt chung)).
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Tab

Lưu ý

Connectivity (Kết nối)

Cho phép cấu hình các tính năng
sau:
• Bàn phím ảo (Trang 814 Giới thiệu
về tính năng Show Virtual
Keyboard (Hiển thị bàn phím ảo)
trong General Setup (Cài đặt
chung))
• Cấu hình chuột và máy in
• USB Option (Tùy chọn USB)
(Trang 815 Giới thiệu về USB
Option (Tùy chọn USB) trong
General Setup (Cài đặt chung))
• Operator Tablets (Bảng người vận
hành)
• Informatics Connection (Kết nối
tin học) (Trang 815 Giới thiệu về
Informatics Connection (Kết nối
tin học) trong General Setup (Cài
đặt chung))
• Tiền tố để xuất và sao chép tập tin
cấu hình (Trang 817 Giới thiệu về
Prefix (Tiền tố) cho Export and
Copy Configuration Files (Xuất và
sao chép các tập tin cấu hình)
trong General Setup (Cài đặt
chung))
• Network Share Access (Truy cập
chia sẻ mạng) (Trang 818 Giới
thiệu về Network Share Access
(Truy cập chia sẻ mạng) trong
General Setup (Cài đặt chung))
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Tab

Lưu ý

Patient (Bệnh nhân)

Cho phép cấu hình các tính năng
sau:
• Patients Results Review Mode
(Chế độ xem lại kết quả bệnh
nhân) (Trang 820 Giới thiệu về
cài đặt Patients Results Review
Mode (Chế độ xem lại kết quả
bệnh nhân) trong General Setup
(Cài đặt chung))
• Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân) (Trang 823 Giới
thiệu về Patient QC Flagging (Gắn
cờ QC bệnh nhân) trong General
Setup (Cài đặt chung))
• Test Order (Lệnh xét nghiệm)
(Trang 823 Giới thiệu về cài đặt
Test Order (Lệnh xét nghiệm)
trong General Setup (Cài đặt
chung))
• STAT Sample Settings (Cài đặt mẫu
STAT)
• HIL Ordering (Đặt lệnh HIL)
(Trang 828 Giới thiệu về HIL
Ordering (Đặt lệnh HIL) trong
General Setup (Cài đặt chung))
• Multiple Reference Intervals or
Delta Check (Nhiều khoảng thời
gian tham chiếu hoặc kiểm tra
delta) (Trang 829 Giới thiệu về
tính năng Multiple Reference
Intervals or Delta Check (Nhiều
khoảng thời gian tham chiếu hoặc
kiểm tra delta) trong General
Setup (Cài đặt chung))
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Tab

Lưu ý
• Delta Check Previous Result (Kết
quả kiểm tra delta trước đó)
(Trang 829 Giới thiệu về Delta
Check Previous Result (Kết quả
kiểm tra delta trước đó) trong
General Setup (Cài đặt chung))
• Order Alert Settings (Cài đặt cảnh
báo lệnh)

QC

Cho phép cấu hình các tính năng
sau:
• QC Results Review Mode Settings
(Cài đặt chế độ xem lại kết quả QC)
(Trang 831 Giới thiệu về QC
Results Review Mode Settings (Cài
đặt chế độ xem lại kết quả QC)
trong General Setup (Cài đặt
chung))
• RiliBÄK Feature (Tính năng
RiliBÄK) (Trang 832 Giới thiệu về
RiliBÄK Feature (Tính năng
RiliBÄK) trong General Setup (Cài
đặt chung))
• Gửi kết quả đến QC Statistics

808

Accounts (Tài khoản)

Cho phép tạo mật khẩu cho Màn
hình hệ thống thay thế
(Trang 835 Giới thiệu về tab
Accounts (Tài khoản) trong General
Setup (Cài đặt chung)).

Maintenance (Bảo trì)

Cho phép cấu hình khoảng thời gian
ngoài giờ cao điểm để thực hiện các
hoạt động Maintenance (Bảo trì) tự
động (Trang 836 Giới thiệu về Offpeak Maintenance Settings (Thiết
đặt bảo trì ngoài giờ cao điểm)
trong General Setup (Cài đặt
chung)).
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Tab

Lưu ý

Security Settings (Cài đặt bảo mật)

Cho phép hiển thị Banner Text (Văn
bản biểu ngữ) (Trang 892 Giới
thiệu về Banner Text (Văn bản biểu
ngữ) trong General Setup (Cài đặt
chung)).

Màn hình cấu hình trong General Setup (Cài đặt chung) cho biết cài đặt hiện
tại của từng tính năng.
LƯU Ý: Nhà sản xuất cung cấp cho hệ thống cài đặt mặc định đối với mỗi
tính năng trong General Setup (Cài đặt chung).
Khi tùy chỉnh cài đặt cho phòng xét nghiệm, người vận hành có thể Save
(Lưu) hoặc Clear (Xóa) thay đổi. Những chức năng này có các tác dụng sau:
• Save (Lưu) cập nhật cài đặt lên giá trị mới.
• Clear (Xóa) chuyển cài đặt về giá trị được lưu gần đây nhất.
Sau khi cấu hình General Setup (Cài đặt chung), phòng xét nghiệm có thể
sao chép cài đặt như một phần của tập tin Export configuration settings (Xuất
cài đặt cấu hình) và xuất để sử dụng trên một hệ thống khác.
Giới thiệu về Regional (Vùng) Settings (Cài đặt) trong General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Thẻ Regional (Vùng) của General Setup (Cài đặt chung) cho phép cấu hình
ngôn ngữ trên giao diện trạm làm việc, trợ giúp trực tuyến và bàn phím. Thẻ
này cũng cung cấp những tùy chọn sẵn có cho định dạng ngắn và dài của
ngày và giờ.
Thông số Regional (Vùng) nằm trong những phần sau:
Cài đặt

Lưu ý

Display Language & Regional
Thiết lập ngôn ngữ của giao diện
Settings (Ngôn ngữ hiển thị & cài đặt trạm làm việc, bàn phím và trợ giúp
vùng)
trực tuyến (Trang 810 Giới thiệu về
Display Language & Regional
Settings (Ngôn ngữ hiển thị & cài
đặt vùng) trong General Setup (Cài
đặt chung)).
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Cài đặt

Lưu ý

TDef Regional Settings (Cài đặt vùng Cho biết phiên bản theo khu vực của
TDef)
thông tin nhận dạng xét nghiệm.
LƯU Ý: Cài đặt này chỉ sử dụng cho
mục đích cung cấp thông tin. Nhà
cung cấp dịch vụ kỹ thuật tại địa
phương chọn phiên bản bắt buộc
cho phòng xét nghiệm.
Date, Time & Numbers (Ngày, giờ & Thiết lập định dạng rút gọn và đầy
số)
đủ cho ngày và giờ (Trang 811 Giới
thiệu về Date, Time & Numbers
(Ngày, giờ & số) Settings (Cài đặt)
trong General Setup (Cài đặt
chung)).
LƯU Ý: Cài đặt Regional (Vùng) là cài đặt chung áp dụng cho tất cả những
người vận hành sử dụng hệ thống. Cần phải khởi động lại hệ thống để tất
cả các thay đổi cài đặt này có hiệu lực.
Giới thiệu về Display Language & Regional Settings (Ngôn ngữ hiển thị & cài đặt
vùng) trong General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Phần Display Language & Regional Settings (Ngôn ngữ hiển thị & cài đặt
vùng) của tab Regional (Vùng) cho phép cấu hình ngôn ngữ hiển thị trên
giao diện trạm làm việc.
Tùy chọn cài đặt

Lưu ý

Display Language (Ngôn ngữ hiển
thị)

Đặt ngôn ngữ của giao diện trạm
làm việc và hệ thống trợ giúp trực
tuyến.
LƯU Ý: Nhà cung cấp dịch vụ kỹ
thuật tại địa phương đặt các tùy
chọn có sẵn trong lần cài đặt hệ
thống đầu tiên.

Regional Settings (Cài đặt khu vực)

810

Đặt thay đổi theo khu vực của
Display Language (Ngôn ngữ hiển
thị).
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Tùy chọn cài đặt

Lưu ý

Keyboard Layout (Bố cục bàn phím) Cho biết ngôn ngữ của bàn phím.
LƯU Ý: Display Language (Ngôn ngữ
hiển thị) xác định ngôn ngữ của bàn
phím. Phòng xét nghiệm không thể
thay đổi cài đặt này.
LƯU Ý: Display Language & Regional Settings (Ngôn ngữ hiển thị & cài đặt
vùng) là cài đặt chung áp dụng cho mọi người vận hành sử dụng hệ thống.
Hệ thống yêu cầu khởi động lại để mọi thay đổi đối với những cài đặt này có
hiệu lực.
Giới thiệu về Date, Time & Numbers (Ngày, giờ & số) Settings (Cài đặt) trong General
Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Phần Date, Time & Numbers (Ngày, giờ & số) trên tab Regional (Vùng) cho
phép cấu hình định dạng ngắn và dài cho ngày và giờ. Đây là những cài đặt
chung áp dụng cho mọi người vận hành sử dụng hệ thống.
Bảng sau xác định các tùy chọn định dạng ngày:
Tùy chọn ngày

Lưu ý

M

Tháng dưới dạng số nằm trong khoảng từ 1–12

MM

Tháng dưới dạng số có 2 chữ số nằm trong
khoảng từ 01–12

MMM

Tên viết tắt của tháng

MMMM

Tên đầy đủ của tháng

d

Ngày trong tháng dưới dạng số nằm trong
khoảng từ 1-31

dd

Ngày trong tháng dưới dạng số có 2 chữ số trong
khoảng từ 01-31

dddd

Tên đầy đủ của ngày trong tuần

yy

Năm dưới dạng số có 2 chữ số nằm trong khoảng
từ 00-99

yyyy

Năm dưới dạng số có 4 chữ số
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Bảng sau xác định các tùy chọn định dạng giờ:
Tùy chọn giờ

Lưu ý

h

Giờ trong ngày sử dụng đồng hồ 12 giờ (1–12)

hh

Giờ trong ngày dưới dạng số có 2 chữ số và sử
dụng đồng hồ 12 giờ (01–12)

H

Giờ trong ngày sử dụng đồng hồ 24 giờ (0-23)

HH

Giờ trong ngày dưới dạng số có 2 chữ số và sử
dụng đồng hồ 24 giờ (00-23)

mm

Phút dưới dạng số có 2 chữ số (00-59)

ss

Giây dưới dạng số có 2 chữ số (00-59)

tt

Chỉ định SA/CH

LƯU Ý: Display Language & Regional Settings (Ngôn ngữ hiển thị & cài đặt
vùng) là cài đặt chung áp dụng cho mọi người vận hành sử dụng hệ thống.
Hệ thống yêu cầu khởi động lại để mọi thay đổi đối với những cài đặt này có
hiệu lực.
Giới thiệu về Connectivity (Kết nối) Settings (Cài đặt) trong General Setup (Cài đặt
chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Tab Connectivity (Kết nối) trong General Setup (Cài đặt chung) cho phép cấu
hình các cài đặt sau:
Tùy chọn cài đặt

Lưu ý

System Configuration (Cấu hình hệ
thống)

Cung cấp tên và Serial Number (Số
sê-ri) của hệ thống (Trang 814 Giới
thiệu về System Configuration (Cấu
hình hệ thống) trong General Setup
(Cài đặt chung)).
Phần này cũng giúp bật hoặc tắt bàn
phím ảo (Trang 814 Giới thiệu về
tính năng Show Virtual Keyboard
(Hiển thị bàn phím ảo) trong
General Setup (Cài đặt chung)).
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Tùy chọn cài đặt

Lưu ý

Mouse & Printer Configuration (Cấu Cho phép cấu hình chuột và máy in
hình chuột & máy in)
(Trang 815 Giới thiệu về Mouse &
Printer Configuration (Cấu hình
chuột & máy in) trong General Setup
(Cài đặt chung)).
USB Option (Tùy chọn USB)

Bật hoặc tắt cổng USB trên hệ thống
(Trang 815 Giới thiệu về USB Option
(Tùy chọn USB) trong General Setup
(Cài đặt chung)).

Operator Tablets (Bảng người vận
hành)

Cung cấp danh sách tất cả các
Operator Tablets (Bảng người vận
hành) được đăng ký để sử dụng với
Dịch vụ từ xa (Trang 168 Giới thiệu
về máy tính bảng cho người vận
hành).
LƯU Ý: Các máy tính bảng cũng bị vô
hiệu hóa khả năng sử dụng Dịch vụ
từ xa trong khu vực này.

Informatics Connection (Kết nối tin
học)

Bật kết nối Atellica Process Manager
( ) và Nút dịch vụ từ xa ( ) trên
thanh Trạng thái (Trang 815 Giới
thiệu về Informatics Connection
(Kết nối tin học) trong General Setup
(Cài đặt chung)).
LƯU Ý: Tính năng này chỉ khả dụng
nếu phòng xét nghiệm có hợp đồng
dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ
trợ kỹ thuật.

Export and Copy Configuration Files Đặt tiền tố của Export and Copy
(Xuất và sao chép các tập tin cấu
Configuration Files (Xuất và sao
hình)
chép các tập tin cấu hình)
(Trang 817 Giới thiệu về Prefix (Tiền
tố) cho Export and Copy
Configuration Files (Xuất và sao
chép các tập tin cấu hình) trong
General Setup (Cài đặt chung)).
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Tùy chọn cài đặt

Lưu ý

Network Share Access (Truy cập chia Cho phép truyền dữ liệu đến những
sẻ mạng)
vị trí ngoài hệ thống (Trang 818 Giới
thiệu về Network Share Access (Truy
cập chia sẻ mạng) trong General
Setup (Cài đặt chung)).
LƯU Ý: Đây là những cài đặt chung áp dụng cho mọi người vận hành sử dụng
hệ thống.
Giới thiệu về System Configuration (Cấu hình hệ thống) trong General Setup (Cài đặt
chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Phần System Configuration (Cấu hình hệ thống) trên tab Connectivity (Kết
nối) cung cấp thông tin sau về hệ thống:
• System Name (Tên hệ thống)
• Serial Number (Số sê-ri)
System Name (Tên hệ thống) và Serial Number (Số sê-ri) là trường chỉ đọc
và phản ánh tên của SH Prime hoặc DL (Trang 173 Giới thiệu về Atellica SH).
LƯU Ý: System Name (Tên hệ thống) khác tên của IM Analyzer và CH Analyzer
trong Module Configuration (Cấu hình mô-đun).
Phần này cũng giúp bật cấu hình của bàn phím ảo (Trang 814 Giới thiệu về
tính năng Show Virtual Keyboard (Hiển thị bàn phím ảo) trong General
Setup (Cài đặt chung)).
Giới thiệu về tính năng Show Virtual Keyboard (Hiển thị bàn phím ảo) trong General
Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Tính năng Show Virtual Keyboard (Hiển thị bàn phím ảo) giúp bật hoặc tắt
chức năng hiển thị bàn phím hệ thống trên màn hình. Bàn phím ảo hiển thị
bất cứ khi nào trường yêu cầu người vận hành chọn hoặc nhập thông tin.
Nếu phòng xét nghiệm bật cài đặt bàn phím ảo, người vận hành có thể chọn
phím bằng cách sử dụng chuột hoặc bằng cách nhấn vào các phím của bàn
phím ảo trên màn hình.
Show Virtual Keyboard (Hiển thị bàn phím ảo) là cài đặt chung và áp dụng
cho tất cả những người vận hành của hệ thống.
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LƯU Ý: Mỗi người vận hành đều sẽ có tùy chọn thu nhỏ mức hiển thị trên
màn hình và ẩn bàn phím ảo trong khi sử dụng hệ thống.
Nếu phòng xét nghiệm tắt tính năng Show Virtual Keyboard (Hiển thị bàn
phím ảo), bàn phím ảo sẽ không hiển thị hoặc tất cả những người vận hành
hệ thống đều không thể truy cập vào bàn phím này.
Giới thiệu về Mouse & Printer Configuration (Cấu hình chuột & máy in) trong
General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Giới thiệu về USB Option (Tùy chọn USB) trong General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
USB Settings (Cài đặt USB) giúp bật hoặc tắt cổng USB trên hệ thống. Nếu
phòng xét nghiệm tắt cổng USB thì người vận hành không thể kết nối thiết
bị ngoại vi với hệ thống cũng như không thể truy cập dữ liệu.
LƯU Ý: Để bảo mật dữ liệu của bệnh nhân, hệ thống sẽ tắt cổng USB theo
mặc định.
Hệ thống ghi lại mọi hành động sửa đổi USB Option (Tùy chọn USB) của
người vận hành trong Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra)
(Trang 142 Giới thiệu về Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra)).
Giới thiệu về Informatics Connection (Kết nối tin học) trong General Setup (Cài đặt
chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Phần Informatics Connection (Kết nối tin học) trên thẻ Connectivity (Kết nối)
bao gồm những cài đặt sau:
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Cài đặt

Lưu ý

Enable Connection (Bật Kết nối)

Bật hoặc tắt kết nối Atellica Process
Manager ( ) trên thanh Trạng thái
(Trang 816 Giới thiệu về tính năng
Enable Connection (Bật Kết nối)
trong General Setup (Cài đặt
chung)). Kết nối này cho phép hệ
thống khởi tạo hoặc nhận đường
truyền từ xa.

Enable Service Support Request (Bật
Bật Nút dịch vụ từ xa ( ) trên thanh
yêu cầu hỗ trợ dịch vụ)
Trạng thái. Nút này cung cấp khả
năng hỗ trợ dịch vụ bổ sung.
LƯU Ý: Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ
kỹ thuật tại địa phương phải kích
hoạt tính năng này.
LƯU Ý: Tính năng này chỉ khả dụng nếu phòng xét nghiệm có hợp đồng dịch
vụ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.
Giới thiệu về tính năng Enable Connection (Bật Kết nối) trong General Setup (Cài đặt
chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Cài đặt Enable Connection (Bật Kết nối) cho phép phòng xét nghiệm gửi
thông tin, chẳng hạn như tập tin sự kiện của người vận hành và hệ thống,
nhật ký lịch sử hoạt động và nhật ký bảo dưỡng, cho nhà cung cấp dịch vụ
hỗ trợ kỹ thuật từ xa. Thông tin này hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ
thuật từ xa trong việc chẩn đoán và xử lý sự cố thiết bị.
LƯU Ý: Hệ thống xóa tất cả thông tin nhân khẩu học về bệnh nhân và thông
tin nhận dạng trước khi truyền dữ liệu. Chỉ có thể xem dữ liệu PHI trên hệ
thống nếu có khóa PHI.
Tính năng này cũng cho phép hệ thống nhận thông tin chẳng hạn như bản
cập nhật phần mềm và thông báo về khách hàng mới.
Phòng xét nghiệm phải kết nối hệ thống với Internet để có thể truyền hoặc
nhận thông tin từ SRS. Sau khi bật kết nối, hệ thống sẽ luôn kết nối cho tất
cả những người vận hành. Phòng xét nghiệm có thể ngắt kết nối bất cứ lúc
nào.
LƯU Ý: Tính năng này chỉ khả dụng nếu phòng xét nghiệm có hợp đồng dịch
vụ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.
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Hệ thống gửi yêu cầu truyền và nhận thông tin trong Operator Event Log
(Nhật ký sự kiện người vận hành) (Trang 140 Giới thiệu về Operator Event
Log (Nhật ký sự kiện người vận hành)).
Giới thiệu về Prefix (Tiền tố) cho Export and Copy Configuration Files (Xuất và sao
chép các tập tin cấu hình) trong General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Hộp văn bản Prefix (Tiền tố) trong Export and Copy Configuration Files (Xuất
và sao chép các tập tin cấu hình) trên tab Connectivity (Kết nối) cho phép
phòng xét nghiệm chỉ định Prefix (Tiền tố) cho tất cả tập tin cấu hình sao
chép cũng như tất cả tập tin mà phòng xét nghiệm xuất từ hệ thống. Prefix
(Tiền tố) có thể hỗ trợ phòng xét nghiệm quản lý tập tin.
Nếu phòng xét nghiệm chỉ định Prefix (Tiền tố), tên tập tin xuất sẽ có định
dạng sau:
PREFIX_SYSTEMSERIAL_CATEGORYExport_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.
Thành phần của tên tập tin

Lưu ý

TIỀN TỐ

Tiền tố do người vận hành xác định
bao gồm tối đa 10 ký tự. Tiền tố
không được chứa \ / : * ? " < > |.

SERI HỆ THỐNG

Số seri của hệ thống. Nếu số seri là
không xác định hoặc không có,
trường này sẽ có nội dung
UnknownSerial.

Loại

Loại dữ liệu trong tập tin không có
dấu cách. Ví dụ: AuditTrailLog.

Kiểu

Loại tập tin. Ví dụ: xuất.

YYYY_MM_DD_HH_MM_SS

Năm, tháng và ngày cũng như giờ,
phút và giây (sử dụng đồng hồ 24
giờ) mà người vận hành bắt đầu xuất
tập tin.

Tên của tập tin Copy Configuration (Cấu hình bản sao) có định dạng sau:
PREFIX_SYSTEMSERIAL_Cài đặt cấu hình sao
chép_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.
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Thành phần của tên tập tin

Lưu ý

TIỀN TỐ

Tiền tố do người vận hành xác định
bao gồm tối đa 10 ký tự. Tiền tố
không được chứa \ / : * ? " < > |.

SERI HỆ THỐNG

Số seri của hệ thống. Nếu số seri là
không xác định hoặc không có,
trường này sẽ có nội dung
UnknownSerial.

Cài đặt cấu hình sao chép

Danh mục và loại tập tin.

YYYY_MM_DD_HH_MM_SS

Năm, tháng và ngày cũng như giờ,
phút và giây (sử dụng đồng hồ 24
giờ) mà người vận hành đã bắt đầu
sao chép tập tin.

Nếu phòng xét nghiệm không chỉ định tiền tố, tên tập tin sẽ có định dạng sau:
Tập tin

File name

Export... (Xuất...)

SYSTEMSERIAL_CATEGORYExport_Y
YYY_MM_DD_HH_MM_SS

Copy Configuration (Cấu hình bản
sao)

SYSTEMSERIAL_Cài đặt cấu hình sao
chép_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS

Giới thiệu về Network Share Access (Truy cập chia sẻ mạng) trong General Setup
(Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Phòng xét nghiệm sử dụng tính năng Network Share Access (Truy cập chia
sẻ mạng) để truyền dữ liệu đến các vị trí an toàn ngoài hệ thống. Quản trị
viên mạng của phòng xét nghiệm tạo tên người vận hành và mật khẩu để
hệ thống có thể truy cập các tài nguyên mạng, chẳng hạn như kho tập tin
ngoài hệ thống. Phòng xét nghiệm thường sử dụng những kho dữ liệu này
để lưu trữ thông tin lâu dài, chẳng hạn như hồ sơ mẫu bệnh phẩm và dữ liệu
kết quả, hồ sơ mẫu chất kiểm chuẩn và dữ liệu kết quả, dữ liệu kiểm chuẩn
trung bình của bệnh nhân, nhật ký lịch sử hoạt động và dữ liệu nhật ký bảo
dưỡng.
Tính năng Network Share Access (Truy cập chia sẻ mạng) trên tab
Connectivity (Kết nối) cung cấp các thông tin sau:
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Trường

Lưu ý

Address (Địa chỉ)

Thông tin vị trí an toàn ngoài hệ
thống.

Operator (Người vận hành)

Quản trị viên mạng của phòng xét
nghiệm tạo tên người vận hành và
mật khẩu, hệ thống sẽ sử dụng
thông tin này để truy cập các tài
nguyên mạng.

Giới thiệu về tab Patient (Bệnh nhân) trong General Setup (Cài đặt
chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Tab Patient (Bệnh nhân) trong General Setup (Cài đặt chung) cho phép cấu
hình các tính năng sau:
Tính năng

Lưu ý

Patients Results Review Mode (Chế
độ xem lại kết quả bệnh nhân)

Chỉ định các tiêu chí để tự động chấp
nhận kết quả xét nghiệm của bệnh
nhân hoặc chờ người vận hành
xem lại (Trang 820 Giới thiệu về cài
đặt Patients Results Review Mode
(Chế độ xem lại kết quả bệnh nhân)
trong General Setup (Cài đặt
chung)).

Patient QC Flagging (Gắn cờ QC
bệnh nhân)

Tắt tính năng gắn cờ các kết quả xét
nghiệm của bệnh nhân vi phạm QC
Statistics (Thống kê QC).

Test Order (Lệnh xét nghiệm)

Xác định loại hành động hệ thống có
thể tiến hành tự động với yêu cầu xét
nghiệm bệnh nhân (Trang 823 Giới
thiệu về cài đặt Test Order (Lệnh xét
nghiệm) trong General Setup (Cài
đặt chung)).

STAT Sample Settings (Cài đặt mẫu
STAT)

Cho phép hệ thống tự động đưa
mẫu STAT vào Danh sách theo dõi.
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Tính năng

Lưu ý

HIL Ordering (Đặt lệnh HIL)

Chỉ định các tiêu chí để tự động
thêm các xét nghiệm H, I, L vào yêu
cầu với bệnh nhân (Trang 828 Giới
thiệu về HIL Ordering (Đặt lệnh HIL)
trong General Setup (Cài đặt
chung)).

Multiple Reference Intervals or Delta Chỉ định cách thức hệ thống thực
Check (Nhiều khoảng thời gian
hiện hành động lặp lại và phản xạ
tham chiếu hoặc kiểm tra delta)
cho kết quả của bệnh nhân phù hợp
với nhiều khoảng tham chiếu hoặc
khoảng kiểm tra delta
(Trang 829 Giới thiệu về tính năng
Multiple Reference Intervals or
Delta Check (Nhiều khoảng thời
gian tham chiếu hoặc kiểm tra
delta) trong General Setup (Cài đặt
chung))
Delta Check Previous Result (Kết quả Chỉ định nguồn kết quả trước đó cho
kiểm tra delta trước đó)
các lần kiểm tra delta
(Trang 829 Giới thiệu về Delta Check
Previous Result (Kết quả kiểm tra
delta trước đó) trong General Setup
(Cài đặt chung)).
Order Alert Settings (Cài đặt cảnh
báo lệnh)

Thiết lập ngưỡng cảnh báo cho các
mẫu ASAP và thường quy. Hệ thống
sẽ cảnh báo người vận hành nếu số
lượng mẫu yêu cầu can thiệp vượt
quá số lượng này. Dashboard (Bảng
điều khiển) hệ thống cho biết các
mẫu cần can thiệp (Trang 154 Giới
thiệu về trạng thái Dashboard
(Bảng điều khiển) Sample ).

Đây là những cài đặt chung áp dụng cho mọi người vận hành sử dụng hệ
thống. Phòng xét nghiệm có thể thay đổi các cài đặt này bất cứ lúc nào.
Giới thiệu về cài đặt Patients Results Review Mode (Chế độ xem lại kết quả bệnh
nhân) trong General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
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Phần Patients Results Review Mode (Chế độ xem lại kết quả bệnh nhân)
trên tab Patient (Bệnh nhân) chỉ định các tiêu chí để hệ thống tự động chấp
nhận kết quả xét nghiệm mới của bệnh nhân hoặc Hold Results (Giữ kết quả)
để người vận hành xem lại. Phòng xét nghiệm có thể chọn 1 trong các chế
độ xem lại sau:
Chế độ xem
lại

Lưu ý

Review None Hệ thống sẽ tự động chấp nhận tất cả các kết quả xét
(Không xem nghiệm và kết quả tỷ lệ.
lại)
Phòng xét nghiệm cũng có thể bật chế độ Hold Results by
Analyzer (Giữ kết quả theo bộ phân tích) để giữ lại tất cả
kết quả trên các máy phân tích đã chọn (Trang 822 Giới
thiệu về Hold Results by Analyzer (Giữ kết quả theo bộ phân
tích) trong General Setup (Cài đặt chung)).
Review All
(Xem lại tất
cả)

Hệ thống sẽ tự động giữ lại mọi kết quả xét nghiệm và kết
quả tỷ lệ để người vận hành xem lại.

Review By
Exception
(Xem lại theo
ngoại lệ)

Hệ thống sẽ tự động giữ lại mọi kết quả xét nghiệm hoặc
kết quả tỷ lệ có cờ do người vận hành chọn để người vận
hành xem lại (Trang 822 Giới thiệu về Hold Results by
Exception (Giữ kết quả theo ngoại lệ) trong General Setup
(Cài đặt chung)).
Phòng xét nghiệm cũng có thể bật chế độ Hold Results by
Analyzer (Giữ kết quả theo bộ phân tích) để giữ lại tất cả
kết quả trên các máy phân tích đã chọn (Trang 822 Giới
thiệu về Hold Results by Analyzer (Giữ kết quả theo bộ phân
tích) trong General Setup (Cài đặt chung)).

Review by
Hệ thống sẽ sử dụng cài đặt trong Test Definition (Xác định
TDef (Xem lại xét nghiệm) để xác định có chấp nhận kết quả xét nghiệm
theo TDef)
hoặc kết quả tỷ lệ hay sẽ giữ lại để xem lại (Trang 702 Giới
thiệu về Result Review Mode (Chế độ xem lại kết quả) trong
CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)).
Phòng xét nghiệm cũng có thể bật chế độ Hold Results by
Analyzer (Giữ kết quả theo bộ phân tích) để giữ lại tất cả
kết quả trên các máy phân tích đã chọn (Trang 822 Giới
thiệu về Hold Results by Analyzer (Giữ kết quả theo bộ phân
tích) trong General Setup (Cài đặt chung)).
LƯU Ý: Cài đặt Patients Results Review Mode (Chế độ xem lại kết quả bệnh
nhân) là cài đặt chung áp dụng cho tất cả các kết quả hiệu lực.
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Giới thiệu về Hold Results by Exception (Giữ kết quả theo ngoại lệ) trong General
Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Phần Hold Results by Exception (Giữ kết quả theo ngoại lệ) trên tab Patient
(Bệnh nhân) cho phép phòng xét nghiệm chỉ định các cờ kết quả sẽ tự động
Hold (Giữ) kết quả của bệnh nhân để người vận hành xem lại (Trang 327 Cờ
danh sách công việc).
Hold Results by Exception (Giữ kết quả theo ngoại lệ) chỉ có sẵn khi phòng
xét nghiệm chọn 1 trong các chế độ xem lại kết quả của bệnh nhân sau đây:
• Review By Exception (Xem lại theo ngoại lệ)
• Use TDef Settings (Sử dụng cài đặt TDef)
LƯU Ý: Use TDef Settings (Sử dụng cài đặt TDef) hoạt động với cài đặt Result
Review Mode (Chế độ xem lại kết quả) trên thẻ Definition (Xác định) trong
CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác định
xét nghiệm IM) (Trang 702 Giới thiệu về Result Review Mode (Chế độ xem
lại kết quả) trong CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test
Definition (Xác định xét nghiệm IM)).
Cài đặt Hold Results by Exception (Giữ kết quả theo ngoại lệ) là cài đặt chung
áp dụng cho mọi kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.
Giới thiệu về Hold Results by Analyzer (Giữ kết quả theo bộ phân tích) trong General
Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Phần Hold Results by Analyzer (Giữ kết quả theo bộ phân tích) trên tab
Patient (Bệnh nhân) cho phép hệ thống tự động giữ lại tất cả kết quả của
bệnh nhân trên các máy phân tích đã chọn để người vận hành xem lại. Phần
này chỉ có sẵn khi phòng xét nghiệm chọn 1 trong các chế độ xem lại kết quả
của bệnh nhân sau đây:
• Review None (Không xem lại)
• Review By Exception (Xem lại theo ngoại lệ)
• Use TDef Settings (Sử dụng cài đặt TDef)
Cài đặt Hold Results by Analyzer (Giữ kết quả theo bộ phân tích) áp dụng
cho mọi kết quả xét nghiệm của bệnh nhân từ các máy phân tích đã chọn.
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Giới thiệu về Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân) trong General Setup (Cài
đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Phần Patient QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân) trên tab Patient (Bệnh
nhân) cho phép phòng xét nghiệm tạm ngừng gắn cờ các kết quả xét nghiệm
của bệnh nhân vi phạm kiểm chuẩn. Nếu phòng xét nghiệm chọn hộp kiểm
Suspend Patient QC Flagging (Hoãn gắn cờ QC bệnh nhân), hệ thống sẽ
không gắn cờ QC Fail (Lỗi QC) cho kết quả ngay cả khi kết quả kiểm chuẩn
nằm ngoài phạm vi. Hệ thống sẽ giữ lại mọi cài đặt cấu hình trong Patient
QC Flagging (Gắn cờ QC bệnh nhân) trên QC và khôi phục gắn cờ thích hợp
khi phòng xét nghiệm bỏ chọn hộp kiểm Suspend Patient QC Flagging (Hoãn
gắn cờ QC bệnh nhân).
LƯU Ý: Đây là cài đặt chung áp dụng cho mọi xét nghiệm bệnh nhân trên
các xét nghiệm mà phòng xét nghiệm đã bật Patient QC Flagging (Gắn cờ
QC bệnh nhân) trong QC.
Giới thiệu về cài đặt Test Order (Lệnh xét nghiệm) trong General Setup (Cài đặt
chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Khu vực Test Order (Lệnh xét nghiệm) trên thẻ Patient (Bệnh nhân) cho phép
hệ thống tự động quản lý tổng thể các yêu cầu cho bệnh nhân. Có các cài
đặt sau:
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Cài đặt

Lưu ý

Enable Autorepeat (Bật Lặp lại tự Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tùy chọn hệ
động)
thống trả lại ống mẫu yêu cầu xét
nghiệm Repeat (Lặp lại) về máy phân
tích thích hợp, tùy theo cấu hình được
phòng xét nghiệm chỉ định trong Test
Definition (Xác định xét nghiệm) của
xét nghiệm. Nên vô hiệu hóa cài đặt này
khi hệ thống không kiểm soát việc yêu
cầu xét nghiệm Repeat (Lặp lại). Người
vận hành có thể vô hiệu hóa tất cả các
xét nghiệm Repeat (Lặp lại) bằng cài đặt
này thay vì làm thế trong từng Test
Definition (Xác định xét nghiệm) của
xét nghiệm.
LƯU Ý: Việc vô hiệu hóa cài đặt chung
này sẽ không sửa đổi bất kỳ cài đặt nào
cho xét nghiệm Repeat (Lặp lại) trong
Test Definition (Xác định xét nghiệm)
của từng xét nghiệm. Hệ thống giữ lại
các cấu hình do phòng xét nghiệm chỉ
định trong Test Definition (Xác định xét
nghiệm) của mọi xét nghiệm.
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Cài đặt

Lưu ý

AUTO +/- Dilution Step (Bước pha Chỉ định số lần pha loãng tối đa mà hệ
loãng +/- TỰ ĐỘNG)
thống có thể thực hiện khi tự động lặp
lại một xét nghiệm bệnh nhân nằm
ngoài phạm vi. Phòng xét nghiệm có
thể chọn trong khoảng 1 – 10.
Hệ thống tiếp tục thực hiện các xét
nghiệm Repeat (Lặp lại) với Dilution
(Pha loãng) tăng hoặc giảm cho đến khi
đạt 1 trong những điều kiện sau:
• Kết quả nằm trong phạm vi.
• Không còn hệ số Dilution (Pha loãng)
nào nữa trong Test Definition (Xác
định xét nghiệm) của xét nghiệm.
• Số bước +/- Dilution (Pha loãng) tự
động.
Theo mặc định, hệ thống sẽ thiết lập
số bước Dilution (Pha loãng) tối đa là 1.
Nếu phòng xét nghiệm không thay đổi
giá trị mặc định này, thì hệ thống sẽ chỉ
thực hiện 1 lần pha loãng, bất kể số lần
pha loãng có trong Test Definition (Xác
định xét nghiệm) của xét nghiệm.
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Cài đặt

Lưu ý

Enable Reflex Testing (Bật xét
nghiệm phản xạ)

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa khả năng hệ
thống trả lại ống mẫu yêu cầu xét
nghiệm reflex về máy phân tích thích
hợp, tùy theo cấu hình được phòng xét
nghiệm chỉ định trong Test Definition
(Xác định xét nghiệm) của xét nghiệm.
Tính năng này sẽ hữu ích khi hệ thống
không kiểm soát việc yêu cầu xét
nghiệm reflex. Người vận hành có thể
vô hiệu hóa tất cả các xét nghiệm reflex
bằng 1 cài đặt duy nhất này thay vì làm
thế trong từng Test Definition (Xác định
xét nghiệm) của xét nghiệm.
LƯU Ý: Việc vô hiệu hóa cài đặt chung
này sẽ không sửa đổi bất kỳ cài đặt nào
cho xét nghiệm reflex trong Test
Definition (Xác định xét nghiệm) của
từng xét nghiệm. Hệ thống giữ lại các
cấu hình do phòng xét nghiệm chỉ
định trong Test Definition (Xác định xét
nghiệm) của mọi xét nghiệm.

Move to Historical at >30 Results Cho phép hệ thống tự động chuyển yêu
cầu xét nghiệm có nhiều hơn 15 kết quả
lặp lại vào cơ sở dữ liệu lịch sử và tạo
yêu cầu mới cho xét nghiệm đó.
LƯU Ý: Tính năng này sẽ hữu ích đối với
các phòng xét nghiệm thường xuyên sử
dụng lại SID, như khi phòng xét nghiệm
sử dụng ID mẫu bệnh phẩm thay vì ID
kiểm chuẩn cho các yêu cầu kiểm chuẩn
hàng ngày.
Enable Auto-Increment SID (Bật
SID tăng tự động)

Cho phép hệ thống tự động tăng ID giá,
ID mẫu và điền trước các trường trong
yêu cầu cho bệnh nhân.

LƯU Ý: Cài đặt Test Order (Lệnh xét nghiệm) là cài đặt chung, áp dụng cho
mọi xét nghiệm và yêu cầu cho bệnh nhân trên hệ thống.
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Giới thiệu về HIL Alert Indices (Chỉ số báo lỗi HIL) trong thông tin nhận dạng xét
nghiệm Assay (Xét nghiệm)
Khu vực HIL Alert Indices (Chỉ số báo lỗi HIL) trên thẻ Calculation (Tính toán)
trong mỗi CH Test Definition (Xác định thử nghiệm CH) và IM Test Definition
(Xác định xét nghiệm IM) cho phép hệ thống thực hiện các tác vụ sau đối
với mẫu bệnh phẩm:
• Thêm tác vụ xử lý Hemolysis (Tiêu máu) (H), Icterus (Chứng vàng da) (I)
và Lipemia (Chứng máu nhiễm mỡ) (L) vào yêu cầu cho bệnh nhân đối với
xét nghiệm.
• Đánh giá các kết quả xử lý HIL để phát hiện nhiễu HIL.
• Thêm kết quả HIL và mọi cờ HIL thích hợp vào báo cáo kết quả của bệnh
nhân.
LƯU Ý: Cấu hình hệ thống phải bao gồm CH Analyzer để xử lý cảnh báo HIL
đối với các xét nghiệm trên IM.
Trong khi xử lý cảnh báo HIL, hệ thống sẽ tạo các giá trị chỉ số có thể biểu
thị bán định lượng cho các nồng độ HIL trong mẫu (Trang 367 Phạm vi nồng
độ gần đúng cho HIL Alert Indices (Chỉ số báo lỗi HIL)). Các giá trị chỉ số này
sẽ được hiển thị trên báo cáo kết quả của bệnh nhân. Hệ thống cũng sẽ thêm
Flag (Cờ) Hemolyzed (Bị tan máu), Icteric (Chứng vàng da) hoặc Lipemic
(Máu nhiễm mỡ) nếu giá trị chỉ số bằng hoặc lớn hơn Threshold (Ngưỡng)
đã chỉ định cho xét nghiệm.
LƯU Ý: Các giá trị Threshold (Ngưỡng) trong Test Definition (Xác định xét
nghiệm) của mỗi xét nghiệm cho biết nồng độ HIL xấp xỉ trong mẫu bệnh
phẩm có thể ảnh hưởng đến kết quả.
Theo mặc định, hệ thống sẽ thiết lập từng Threshold (Ngưỡng) cảnh báo
thành giá trị chỉ số được nhà sản xuất xét nghiệm khuyến cáo. Phòng xét
nghiệm có thể thay đổi giá trị này cho phù hợp.
Các cài đặt HIL Alert Indices (Chỉ số báo lỗi HIL) trong Test Definition (Xác
định xét nghiệm) của xét nghiệm hoạt động cùng với cài đặt HIL Ordering
(Đặt lệnh HIL) chung trong General Setup (Cài đặt chung). Hệ thống tự động
thực hiện việc xử lý HIL trên các mẫu bệnh phẩm và gắn cờ cho mọi kết quả
bị ảnh hưởng nếu phòng xét nghiệm bật cả hai cài đặt sau:
• Cài đặt According to TDef (Theo TDef) chung trong General Setup (Cài đặt
chung)
• Cài đặt Hemolysis (Tiêu máu), Icteric (Chứng vàng da) và Lipemic (Máu
nhiễm mỡ) thích hợp trong Test Definition (Xác định xét nghiệm) của xét
nghiệm
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm có thể bật tính năng xử lý đối với 1 hoặc nhiều
chất gây ảnh hưởng cho phù hợp.
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LƯU Ý: Nếu phòng xét nghiệm tắt tính năng xử lý cảnh báo HIL trong Test
Definition (Xác định xét nghiệm) của một xét nghiệm, thì hệ thống sẽ không
đánh giá kết quả của bệnh nhân để gắn cờ. Hệ thống sẽ vẫn thực hiện các
xét nghiệm HIL trên mẫu bệnh phẩm nếu phòng xét nghiệm bật tùy chọn
Always Order (Luôn đặt lệnh) trong General Setup (Cài đặt chung)
(Trang 828 Giới thiệu về HIL Ordering (Đặt lệnh HIL) trong General Setup
(Cài đặt chung)).
Giới thiệu về HIL Ordering (Đặt lệnh HIL) trong General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Tính năng HIL Ordering (Đặt lệnh HIL) trên tab Patient (Bệnh nhân) chỉ định
tiêu chí tự động thêm các xét nghiệm H, I và L vào yêu cầu về bệnh nhân.
Phòng xét nghiệm có thể chọn trong số 3 chế độ yêu cầu sau:
Chế độ yêu cầu

Lưu ý

Never Automatically Order (Không
bao giờ tự động đặt lệnh)

Hệ thống sẽ không bao giờ tự động
thêm các xét nghiệm H, I và L vào
yêu cầu cho bệnh nhân. Người vận
hành có thể thêm thủ công các chỉ
số vào yêu cầu cho bệnh nhân.

Always Order (Luôn đặt lệnh)

Hệ thống sẽ tự động thêm các xét
nghiệm H, I và L vào mọi yêu cầu cho
bệnh nhân.

According to TDef (Theo TDef)

Hệ thống sẽ sử dụng cài đặt trong
Test Definition (Xác định xét
nghiệm) để xác định có tự động
thêm các chỉ số H, I và L vào yêu cầu
cho bệnh nhân không
(Trang 827 Giới thiệu về HIL Alert
Indices (Chỉ số báo lỗi HIL) trong
thông tin nhận dạng xét nghiệm
Assay (Xét nghiệm)).
Hệ thống sẽ đặt chế độ này làm giá
trị mặc định.

Chế độ HIL Ordering (Đặt lệnh HIL) là cài đặt chung áp dụng với mọi yêu cầu
cho bệnh nhân.

828

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

18 Setup (Cài đặt): Settings (Cài đặt)

Giới thiệu về tính năng Multiple Reference Intervals or Delta Check (Nhiều khoảng
thời gian tham chiếu hoặc kiểm tra delta) trong General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Tính năng Multiple Reference Intervals or Delta Check (Nhiều khoảng thời
gian tham chiếu hoặc kiểm tra delta) cho phép phòng xét nghiệm chỉ định
các hành động lặp lại và phản xạ mà hệ thống thực hiện cho những bệnh
nhân phù hợp với nhiều khoảng tham chiếu hoặc phạm vi kiểm tra delta.
Có 2 tùy chọn sau:
Tùy chọn

Lưu ý

Perform the Repeat and Reflex
actions for all matching ranges
(Thực hiện các hành động Lặp lại và
Phản xạ cho tất cả các phạm vi phù
hợp)

Thực hiện tất cả các hành động lặp
lại và phản xạ trong phạm vi phù hợp
với thông tin nhân khẩu học về bệnh
nhân.

Only perform the Repeat and Reflex Thực hiện các hành động lặp lại và
actions associated with the ranges phản xạ cho phạm vi mà hệ thống
reported with the result. (Chỉ thực báo cáo cùng với kết quả.
hiện các hành động Lặp lại và Phản
xạ liên quan đến các phạm vi được
báo cáo cùng với kết quả.)
Khi mọi kết quả của phạm vi phù hợp có giá trị thấp hoặc cực thấp, hệ thống
sẽ báo cáo kết quả có cờ Critical Low (Thấp tới hạn), đây là cờ có mức độ
nghiêm trọng cao nhất. Tương tự, hệ thống sẽ báo cáo kết quả có cờ Critical
High (Cao tới hạn) nếu mọi kết quả của phạm vi phù hợp có giá trị cao hoặc
cực cao.
Nếu kết quả từ phạm vi phù hợp cạnh tranh nhau về mức độ nghiêm trọng,
chẳng hạn như kết quả cực thấp và kết quả cực cao, hệ thống sẽ thêm cờ
Reference Interval Conflict (Mâu thuẫn khoảng thời gian tham chiếu) hoặc
Delta Check Range Conflict (Mâu thuẫn phạm vi kiểm tra delta) vào kết quả.
Giới thiệu về Delta Check Previous Result (Kết quả kiểm tra delta trước đó) trong
General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
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Phần Delta Check Previous Result (Kết quả kiểm tra delta trước đó) trên tab
Patient (Bệnh nhân) chỉ định nguồn của kết quả trước cho Delta Check (Kiểm
tra delta). Trong Delta Check (Kiểm tra delta), hệ thống sẽ so sánh kết quả
xét nghiệm hiện tại với kết quả trước mới nhất cho cùng một xét nghiệm,
loại mẫu và bệnh nhân.
Nguồn của kết quả trước có thể là LIS hoặc System (Hệ thống). Nếu nguồn
là LIS, thì tức là hệ thống nhận kết quả trước từ LIS (Trang 830 Giới thiệu về
LIS là nguồn của kết quả trước trong kiểm tra delta).
LƯU Ý: Chỉ những phòng xét nghiệm sử dụng ASTM Protocol (Giao thức)
trong LIS Configuration (Cấu hình LIS) mới cần chọn LIS làm nguồn của kết
quả trước.
Nếu nguồn là System (Hệ thống), thì tức là hệ thống truy xuất kết quả trước
từ cơ sở dữ liệu lịch sử hoặc phi lịch sử trên hệ thống (Trang 830 Giới thiệu
về hệ thống là nguồn của kết quả trước trong kiểm tra delta).
Giới thiệu về LIS là nguồn của kết quả trước trong kiểm tra delta
Các nguyên tắc sau sẽ áp dụng nếu phòng xét nghiệm sử dụng LIS là nguồn
của kết quả trước cho kiểm tra delta:
• Kiểm tra delta chỉ sử dụng kết quả trước mới nhất từ LIS.
• Hệ thống nhận kết quả trước (cũng như ngày và giờ có kết quả đó) từ LIS
cùng với yêu cầu xét nghiệm gốc.
• Hệ thống lưu kết quả trước (cũng như ngày và giờ có kết quả đó) và nguồn
(LIS) cho xét nghiệm.
• Kiểm tra delta sử dụng cùng một kết quả trước cho mỗi kết quả trên yêu
cầu xét nghiệm đang được đề cập.
Nếu LIS tải xuống một yêu cầu lặp lại có kết quả trước mới, hệ thống sẽ lưu
kết quả trước mới và sử dụng kết quả đó cho kiểm tra delta.
LƯU Ý: Chỉ những phòng xét nghiệm sử dụng ASTM Protocol (Giao thức)
trong LIS Configuration (Cấu hình LIS) mới cần chọn LIS làm nguồn của kết
quả trước.
Giới thiệu về hệ thống là nguồn của kết quả trước trong kiểm tra delta
Các nguyên tắc sau sẽ áp dụng nếu phòng xét nghiệm sử dụng System (Hệ
thống) là nguồn của kết quả trước trong kiểm tra delta:
• System (Hệ thống) tìm kiếm cả cơ sở dữ liệu lịch sử và phi lịch sử để tìm
kết quả trước cho kiểm tra delta.
• System (Hệ thống) lưu kết quả trước (cũng như ngày và giờ có kết quả đó)
và nguồn (System (Hệ thống)) cùng với kết quả hiện tại.
• System (Hệ thống) sử dụng cùng một kết quả trước trong kiểm tra delta
cho mỗi kết quả trên yêu cầu xét nghiệm đang được đề cập.

830

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

18 Setup (Cài đặt): Settings (Cài đặt)

System (Hệ thống) sẽ sử dụng tiêu chí sau để truy xuất kết quả trước từ cơ
sở dữ liệu:
• ID bệnh nhân (PID) trên kết quả trước không bị trống.
• PID của kết quả trước giống với PID trên yêu cầu xét nghiệm hiện tại.
• Kết quả trước là từ một yêu cầu khác.
• Tên xét nghiệm và các đơn vị trên kết quả trước giống với kết quả hiện tại.
• Loại mẫu giống nhau.
• Kết quả trước là kết quả dạng số được chấp nhận mà người vận hành chưa
thêm thủ công.
• System (Hệ thống) truy xuất kết quả mới nhất nếu tìm thấy nhiều kết quả
trước.
LƯU Ý: Nếu kết quả hiện tại là cho IM ID Auto FRR (ID FRR tự động) Test Type
(Loại xét nghiệm) với tùy chọn Apply Final Result Rule (Áp dụng quy tắc kết
quả cuối cùng), thì hệ thống sẽ truy xuất kết quả sau cùng có cờ Final Result
Rule (Quy tắc kết quả cuối cùng) (FRR).
Giới thiệu về QC Results Review Mode Settings (Cài đặt chế độ xem lại kết quả QC)
trong General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Phần QC Results Review Mode Settings (Cài đặt chế độ xem lại kết quả QC)
trên tab QC chỉ định tiêu chí cho phép hệ thống tự động gửi tất cả kết quả
của chất kiểm chuẩn đến LIS hoặc lưu giữ kết quả để người vận hành xem lại.
LƯU Ý: Hệ thống gửi tất cả các kết quả kiểm chuẩn đến QC Statistics (Thống
kê QC) để xem lại và phân tích.
Phòng xét nghiệm có thể chọn 1 trong các chế độ xem lại sau:
Tùy chọn

Lưu ý

Review None (Không xem Hệ thống ngay lập tức gửi tất cả các kết quả
lại)
của chất kiểm chuẩn đến LIS.
Chế độ này cũng cho phép phòng xét nghiệm
lưu giữ tất cả các kết quả của chất kiểm chuẩn
trên máy phân tích đã chọn để người vận hành
xem lại.
Review All (Xem lại tất cả) Hệ thống lưu giữ mọi kết quả của chất kiểm
chuẩn để người vận hành xem lại.
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Tùy chọn

Lưu ý

Review By Exception (Xem Hệ thống lưu giữ tất cả các kết quả của chất
lại theo ngoại lệ)
kiểm chuẩn nồng độ thấp và cao để người vận
hành xem lại. Hệ thống ngay lập tức gửi tất cả
các kết quả khác đến LIS.
Chế độ này cũng cho phép phòng xét nghiệm
lưu giữ tất cả các kết quả của chất kiểm chuẩn
trên máy phân tích đã chọn để người vận hành
xem lại.
LƯU Ý: QC Results Review Mode Settings (Cài đặt chế độ xem lại kết quả QC)
là cài đặt chung áp dụng cho tất cả các kết quả QC đang hoạt động trên hệ
thống. Phòng xét nghiệm có thể thay đổi các cài đặt này bất cứ lúc nào.
Giới thiệu về RiliBÄK Feature (Tính năng RiliBÄK) trong General Setup (Cài đặt
chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
RiliBÄK Feature (Tính năng RiliBÄK) trên thẻ QC cho phép hệ thống đánh giá
tất cả các kết quả kiểm chuẩn theo bộ nguyên tắc RiliBÄK của Đức.
LƯU Ý: Đức yêu cầu sử dụng quy tắc RiliBÄK nhưng phòng xét nghiệm ở
những nơi khác có thể áp dụng quy tắc này một cách tự nguyện.
RiliBÄK Feature (Tính năng RiliBÄK) so sánh giá trị trung bình mục tiêu của
một xét nghiệm với một phạm vi giá trị hợp lệ từ bảng RiliBÄK tiêu chuẩn.
Hệ thống báo cáo bất kỳ kết quả nào nằm ngoài phạm vi là vi phạm quy định
kiểm chuẩn. Tính năng này là một cài đặt chung áp dụng cho tất cả QC
Definitions (Xác định QC) và QC Statistics (Thống kê QC).
LƯU Ý: Phòng xét nghiệm phải xóa tất cả các thông tin nhận dạng chất kiểm
chuẩn hiện có khi sửa đổi RiliBÄK Feature (Tính năng RiliBÄK) trong General
Setup (Cài đặt chung).
Giới thiệu về cài đặt Patient Test Action (Hoạt động xét nghiệm bệnh nhân) cho các
vi phạm QC Statistics (Thống kê QC) trong General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
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Khu vực Vi phạm về thống kê kiểm chuẩn: Cài đặt xử lý xét nghiệm của bệnh
nhân trên thẻ QC trong General Setup (Cài đặt chung) cung cấp các tùy chọn
cấu hình cho việc xét nghiệm bệnh nhân khi kết quả kiểm chuẩn có vi
phạm trong QC Statistics (Thống kê QC). Phòng xét nghiệm có thể chọn 1
trong các chế độ sau:
QC Mode (Chế độ QC)

Lưu ý

By System (Theo hệ thống)

Cấu hình cùng một hành động của
bệnh nhân cho tất cả các máy phân
tích trong hệ thống.

By Module Type (Theo loại mô-đun) Cấu hình hành động của bệnh nhân
tùy theo loại máy phân tích.
Phòng xét nghiệm có thể chọn 1 trong các hành động sau đây cho xét nghiệm
của bệnh nhân khi kết quả kiểm chuẩn có vi phạm trong QC Statistics (Thống
kê QC):
Patient Test Action (Hoạt Lưu ý
động xét nghiệm bệnh
nhân)
Use TDef Settings (Sử
dụng cài đặt TDef)

Hệ thống sử dụng cài đặt Patient Test Action
(Hoạt động xét nghiệm bệnh nhân) trong từng
thông tin nhận dạng xét nghiệm để xác định
hành động thích hợp.
LƯU Ý: Hành động này chỉ dùng được cho các
xét nghiệm trên IM.

QC produces results (Kết
quả quy trình QC)

Hệ thống sẽ tiếp tục xét nghiệm bệnh nhân đối
với những xét nghiệm có cảnh báo hoặc lỗi
trong QC Statistics (Thống kê QC).

Disable for Errors (Tắt cho Hệ thống sẽ tắt xét nghiệm bệnh nhân đối với
lỗi)
những xét nghiệm có lỗi trong QC Statistics
(Thống kê QC).
QC results without
Hệ thống sẽ tắt xét nghiệm bệnh nhân đối với
warnings or errors (Kết
các xét nghiệm có lỗi hoặc cảnh báo trong QC
quả QC không có cảnh báo Statistics (Thống kê QC).
hoặc lỗi)
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Giới thiệu về cài đặt QC on Pack Change (QC về thay đổi gói) trong General Setup
(Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Tính năng QC on Pack Change (QC về thay đổi gói) cho phép hệ thống tự
động tạo ra yêu cầu kiểm chuẩn sau khi thay gói thuốc thử cho một xét
nghiệm. Tính năng này giúp phòng xét nghiệm linh hoạt hơn trong việc sắp
xếp lịch các xét nghiệm kiểm chuẩn, không phụ thuộc vào trạng thái hiệu
chuẩn hoặc cài đặt trong QC Scheduler (Trình lập lịch QC).
Bật tính năng QC on Pack Change (QC về thay đổi gói) sẽ buộc hệ thống phải
thực hiện xét nghiệm kiểm chuẩn trước khi sử dụng giếng khác hoặc gói
thuốc thử mới cho xét nghiệm của bệnh nhân. Gói thuốc thử không còn
nhận được trạng thái kiểm chuẩn từ lô nữa.
LƯU Ý: Reagent Overview (Tổng quan về thuốc thử) cho biết trạng thái kiểm
chuẩn gói đối với thuốc thử trên IM, chứ không phải trạng thái kiểm chuẩn
lô cho thuốc thử trên CH (Trang 207 Giới thiệu về Inventory (Bản kiểm
kê) Reagent Overview (Tổng quan về thuốc thử)).
IM Analyzer tạo ra yêu cầu kiểm chuẩn cho gói hoặc giếng ưu tiên tiếp theo
khi bảng kê gói hoặc giếng hiện tại giảm xuống dưới 10% số lượng xét
nghiệm ban đầu cho tất cả xét nghiệm trên IM. CH Analyzer tạo ra yêu cầu
kiểm chuẩn trong các trường hợp sau:
• Đối với xét nghiệm trên CH sử dụng 3 thuốc thử, khi bất kỳ bảng kê gói
hoặc giếng hiện tại nào giảm xuống dưới 6% số lượng xét nghiệm ban đầu
• Đối với tất cả xét nghiệm trên CH khác, khi bất kỳ bảng kê gói hoặc giếng
hiện tại nào giảm xuống dưới 10% số lượng xét nghiệm ban đầu
LƯU Ý: Không thể sử dụng gói hoặc giếng mới cho xét nghiệm của bệnh
nhân cho đến sau khi hút vật liệu cho xét nghiệm kiểm chuẩn. Hệ thống tiếp
tục xử lý xét nghiệm bằng gói hoặc giếng hiện tại.
Sau khi xử lý xong xét nghiệm kiểm chuẩn, hệ thống sẽ đánh giá kết quả vi
phạm kiểm chuẩn và thực hiện hành động thích hợp (Trang 832 Giới thiệu
về cài đặt Patient Test Action (Hoạt động xét nghiệm bệnh nhân) cho các
vi phạm QC Statistics (Thống kê QC) trong General Setup (Cài đặt chung)).
Phòng xét nghiệm có thể chọn 1 trong các chế độ cấu hình sau:
QC Mode (Chế độ QC)

Lưu ý

By System (Theo hệ thống)

Cấu hình cùng một hành động của
bệnh nhân cho tất cả các máy phân
tích trong hệ thống.

By Module Type (Theo loại mô-đun) Cấu hình hành động của bệnh nhân
tùy theo loại máy phân tích.
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Cấu hình của tính năng này cũng yêu cầu phòng xét nghiệm phải xác định
một chất kiểm chuẩn trong QC Definitions (Xác định QC) để sử dụng trong
xét nghiệm kiểm chuẩn.
LƯU Ý: Hệ thống phải có tất cả các mức của chất kiểm chuẩn đã chỉ định
trên hệ thống trước khi tạo yêu cầu. Hệ thống sẽ cảnh báo người vận hành
phải nạp chất kiểm chuẩn nếu chưa có chất kiểm chuẩn trên hệ thống khi
tạo yêu cầu.
Người vận hành có cấp bảo mật thích hợp có thể thay đổi các tùy chọn cấu
hình cho tính năng QC on Pack Change (QC về thay đổi gói) bất cứ lúc nào.
LƯU Ý: Người vận hành trong Groups (Nhóm) G0 – G3 có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng QC on Pack Change (QC về thay đổi gói)
trên tab QC trong General Setup (Cài đặt chung) và có thể cấu hình tính năng
này cho phù hợp (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng
bảo mật Security (Bảo mật)). Người vận hành trong Groups (Nhóm) G4 và
G5 có đặc quyền Read Only (Chỉ đọc).
Hệ thống sẽ ghi một mục nhập vào Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra)
mỗi khi người vận hành thực hiện thay đổi.
Giới thiệu về tab Accounts (Tài khoản) trong General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 926 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup
(Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Thẻ Accounts (Tài khoản) trong General Setup (Cài đặt chung) cho phép các
phòng xét nghiệm tạo mật khẩu cho Màn hình hệ thống thay thế. Người vận
hành có thể dùng mật khẩu này để đăng nhập vào hệ thống trên Màn hình
hệ thống thay thế. Khi người vận hành truy cập hệ thống bằng Màn hình hệ
thống thay thế, hệ thống sẽ khóa giao diện người dùng chính và hiển thị
CTRL ALT DEL.
LƯU Ý: Máy tính bảng cho người vận hành và màn hình mô đun đều hoạt
động bình thường khi người vận hành truy cập hệ thống bằng Màn hình hệ
thống thay thế.
CẢNH BÁO
Không thực hiện hành động trên máy tính từ xa có thể gây nguy
hiểm cho người vận hành đang trực tiếp điều khiển hệ thống. Một
số thành phần của hệ thống di chuyển nhanh, mạnh và có thể gây
tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể.
Mật khẩu cho Màn hình hệ thống thay thế phải tuân thủ các tiêu chí đối với
mật khẩu hệ thống:
• Chứa 4 – 20 ký tự
• Chứa ít nhất 1 chữ cái viết hoa
• Chứa 1 ký tự viết thường
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• Chứa 1 ký tự số (0–9)
• Chứa 1 trong số các ký tự đặc biệt sau: !, $, # và %
Khi bạn thiết lập lại mật khẩu cho Màn hình hệ thống thay thế, mật khẩu
cũng phải tuân thủ các tiêu chí sau:
• Mật khẩu được thiết lập lại không được trùng với bất kỳ mật khẩu nào
trong số 24 mật khẩu trước.
• Nếu mật khẩu được thiết lập lại có 8 ký tự trở xuống, thì tất cả các ký tự
đều phải khác với mật khẩu trước.
• Nếu mật khẩu được thiết lập lại có hơn 8 ký tự, thì phải có 8 ký tự khác với
mật khẩu trước.
Giới thiệu về Off-peak Maintenance Settings (Thiết đặt bảo trì ngoài giờ cao điểm)
trong General Setup (Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 926 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết
lập - Cài đặt - Cài đặt chung)).
Off-peak Maintenance Settings (Thiết đặt bảo trì ngoài giờ cao điểm) trên
thẻ Maintenance (Bảo trì) cho phép phòng xét nghiệm chỉ định giờ không
phải giờ cao điểm. Khi phòng xét nghiệm chỉ định khoảng thời gian này và
bật cài đặt, hệ thống sẽ tự động cố gắng thực hiện bất kỳ hoạt động bảo
dưỡng nào theo lịch trình của phòng xét nghiệm trong khoảng thời gian
không cao điểm này. Nếu không thể thực hiện hoạt động đó, hệ thống sẽ
tiếp tục cố gắng thực hiện hoạt động cho đến khi không còn đủ thời gian nữa.

System Configuration (Cấu hình hệ thống)
Giới thiệu về thẻ Alert Settings (Cài đặt cảnh báo)
Thẻ Alert Settings (Cài đặt cảnh báo) cho phép người vận hành cấu hình
cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh cũng như các mức ngưỡng cảnh báo.
Hệ thống cung cấp các chỉ báo bằng âm thanh và hình ảnh khi có tình trạng
cảnh báo. Hệ thống sử dụng màu sắc để phân biệt 2 mức độ nghiêm trọng
khác nhau:
• Yellow Alert (Cảnh báo màu vàng): Cảnh báo hệ thống có mức độ nghiêm
trọng thấp.
• Red Alert (Cảnh báo màu đỏ): Các vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ngăn cản
việc xử lý mẫu. Hệ thống yêu cầu phải lưu ý ngay lập tức.
Bảng sau đây mô tả cài đặt cảnh báo:
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Tùy chọn

Lưu ý

Sounds (Âm thanh)

Chỉ định âm thanh mà hệ thống phát
ra khi đạt tới một mức cảnh báo
trong khi có cảnh báo màu vàng
hoặc màu đỏ.
Người vận hành có thể thử nghiệm
các âm thanh sẵn có trước khi chọn
hoặc tắt cảnh báo bằng âm thanh.

Visual status light enabled (Đã kích Bật và tắt đèn trạng thái khả kiến và
hoạt đèn tình trạng dạng hình ảnh) cột đèn tùy chọn.
Remaining Levels Warning (Cảnh
báo mức còn lại)

Tạo cảnh báo cho các mục sau:
• System Fluids (Chất lỏng hệ
thống): Lượng dung dịch còn lại
xuống dưới mức tỷ lệ phần trăm
đã chọn.
• OBS Expiration Warning (Cảnh
báo hết hạn OBS): Khoảng thời
gian đến khi hết hạn nhỏ hơn số
giờ đã chỉ định.
• IMT Fluids (Chất lỏng IMT): Lượng
dung dịch còn lại xuống dưới mức
tỷ lệ phần trăm đã chọn.
• IMT Sample Warning Level (Mức
cảnh báo mẫu IMT): Số lượng mẫu
còn lại mà cảm biến đa năng trên
IMT có thể xử lý nhỏ hơn số được
chỉ định.

Decapper Waste Bin Threshold
Levels (Mức ngưỡng thùng rác
Decapper)
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Tùy chọn

Lưu ý

Calibration Needs Configuration
(Cấu hình nhu cầu hiệu chuẩn)

Calibration Expiration Warning
(Cảnh báo hết hạn hiệu chuẩn): Tạo
cảnh báo tại thời điểm cách lúc hết
hạn hiệu chuẩn bằng với số giờ được
chỉ định.
LƯU Ý: Mục cài đặt này chỉ tạo ra
cảnh báo trên màn hình Calibration
Needs (Nhu cầu hiệu chuẩn). Mục
này không tạo ra cảnh báo bằng âm
thanh hay cảnh báo trên đèn trạng
thái hoặc cột đèn.

Giới thiệu về Reagent Requirements Settings (Cài đặt yêu cầu thuốc thử)
Reagent Requirements Settings (Cài đặt yêu cầu thuốc thử) hiển thị nhu cầu
được dự báo hiện tại mỗi ngày cho từng xét nghiệm mà người vận hành kích
hoạt trên hệ thống.
Tùy chọn

Lưu ý

Assay (Thí nghiệm)

Tên của xét nghiệm.

Alert Threshold

Người vận hành nhập giá trị cho số
lần xét nghiệm sẽ dùng làm ngưỡng
để hiển thị cảnh báo trong Reagent
Needs (Nhu cầu thuốc thử) cho việc
thay thế ngay xét nghiệm đó. Bỏ
trống để vô hiệu hóa cảnh báo
Reagent Needs (Nhu cầu thuốc thử).

Forecast Type (Loại dự báo)

Loại dự báo cho xét nghiệm:
• System (Hệ thống): Hệ thống tạo
thông tin dự báo cho xét nghiệm
dựa trên mức trung bình 5 tuần
cho xét nghiệm đó vào cùng ngày
trong tuần.
• Manual (Thủ công): Người vận
hành tạo thông tin dự báo cho xét
nghiệm. Hệ thống tiếp tục theo
dõi mức sử dụng xét nghiệm cho
dữ liệu lịch sử.
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Tùy chọn

Lưu ý

Number of Tests per Day (Số lượng
xét nghiệm/ngày)

Số lượng xét nghiệm do hệ thống dự
báo hoặc trong hướng dẫn vận hành
cho mỗi ngày, cho mỗi xét nghiệm.
Giá trị này được dùng làm Average
Tests (Các thử nghiệm trung bình)
trong Reagent Needs (Nhu cầu
thuốc thử).

Size of Pack (Cỡ gói)

Kích thước của gói thuốc thử tính
theo mL hoặc số lần xét nghiệm, nếu
phù hợp.

Edit

Người vận hành chỉnh sửa các mục
cài đặt.

Save

Người vận hành lưu mục cài đặt mới
hoặc đã sửa đổi.

Cancel

Người vận hành loại bỏ mọi thay đổi.

Reset Counts (Đặt lại số lượng)

Tùy chọn này cho phép người vận
hành chỉ thiết lập lại số lần dự báo
(thủ công) do người vận hành nhập
hoặc hệ thống tạo hoặc tất cả số lần
dự báo.

Day Setting (Cài đặt ngày)

Người vận hành cấu hình thời điểm
cần thiết lập lại việc dự báo thuốc
thử trong ngày. Hệ thống đánh giá
lại nhu cầu từ thời điểm bắt đầu mà
người vận hành nhập.

Người vận hành có thể lọc thông tin về các yêu cầu thuốc thử để chỉ hiển thị
xét nghiệm thuộc một loại cụ thể (CH, IMT, IM hoặc chất làm sạch). Cũng có
thể sử dụng chức năng tìm kiếm để hiển thị thông tin cho một xét nghiệm
cụ thể.
Giới thiệu về thẻ Barcode Printer Settings (Cài đặt máy in mã vạch)
Thẻ Barcode Printer Settings (Cài đặt máy in mã vạch) cho phép người vận
hành chọn và kiểm tra máy in mà hệ thống sẽ dùng để in mã vạch, cũng
như chọn Barcode Symbology Configurations (Cấu hình biểu tượng mã vạch)
mà máy quét mã vạch của hệ thống có thể đọc được.
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LƯU Ý: Barcode Symbology Configurations (Cấu hình biểu tượng mã vạch)
chỉ ảnh hưởng đến máy quét cầm tay và máy quét màn hình mô đun máy
phân tích. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương
để thay đổi cấu hình biểu trưng mã vạch của SH và SHC TCS, hệ thống quan
sát DL cũng như máy quét bệ đỡ ESL.
Bảng sau đây mô tả các biểu trưng được hệ thống hỗ trợ:
Barcode Symbology
Configurations (Cấu hình biểu
tượng mã vạch)

Lưu ý

Code 128 (Mã 128)

Một mã vạch bao gồm chữ-số hoặc
chỉ bao gồm số cho phép tất cả chữ
hoa và chữ thường, số và các ký hiệu
sau: - . $ / + % * : &.

(Khuyến nghị)

Hệ thống hỗ trợ các biến thể phụ A,
B và C của Code 128 (Mã 128).
LƯU Ý: Biểu trưng này cung cấp khả
năng mã hóa mạnh mẽ nhất, giúp
giảm thiểu nguy cơ xảy ra lỗi mã
vạch.
Code 39 (Mã 39)

Một mã vạch dạng chữ-số hoặc chỉ
dạng số cho phép chữ hoa, số, dấu
cách và các ký hiệu sau: - . $ / + %.
LƯU Ý: Hệ thống hỗ trợ biểu trưng
này có hoặc không có số kiểm tra.

InterLeave

Một mã vạch chỉ bao gồm số mã hóa
các cặp số thành định dạng tự kiểm
tra, mật độ cao. Biểu trưng này đan
xen mỗi 2 số với nhau để tạo ra một
ký hiệu duy nhất.
Hệ thống hỗ trợ Đan xen 2/5 (ITF).
LƯU Ý: Hệ thống hỗ trợ biểu trưng
này có hoặc không có số kiểm tra.
Nếu sử dụng InterLeave với một số
kiểm tra được mã hóa thì TCS có thể
không quét mã vạch đúng cách nếu
không kích hoạt tính năng tổng
kiểm tra camera TCS. Liên hệ với nhà
cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại
địa phương để kích hoạt tính năng
tổng kiểm tra camera TCS.
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Barcode Symbology
Configurations (Cấu hình biểu
tượng mã vạch)

Lưu ý

USS Codabar

Một mã vạch biểu thị các số 0–9, chữ
hoa A–D và các ký hiệu sau: - . $ / +.

SH Configuration (Cấu hình SH) hoặc DL Configuration (Cấu hình DL)
Giới thiệu về bảng cấu hình Sample Processing (Xử lý mẫu)
Bảng cấu hình xử lý mẫu xác định các giá trong ngăn đựng trên SH tiến hành
chức năng nào trong quá trình xử lý mẫu.
LƯU Ý: Các tùy chọn khu vực Holding Area (Vùng Giữ) và Archive (Lưu trữ)
chỉ khả dụng khi kích hoạt chức năng Lưu trữ.
Người vận hành có thể tạo các bảng cấu hình sau đây, mỗi bảng có các hàng
đợi vào và ra khác nhau. Mỗi lần chỉ có 1 bảng hoạt động:
Hàng đợi vào và hàng đợi Lưu ý
ra để xử lý mẫu
Combined Entry and Exit
Queues (Hàng đợi vào và
thoát kết hợp)

Người vận hành xác định khu vực ngăn
đựng trên SH phía trước và phía sau là khu
vực Combined (Đã kết hợp), Output Sort
(Phân loại đầu ra) hoặc Archive (Lưu trữ).
LƯU Ý: Người vận hành phải cấu hình ít nhất
1 giá thành Combined (Đã kết hợp).

Separate Entry and Exit
Queues (Tách riêng hàng
đợi vào và ra)

Người vận hành xác định khu vực ngăn
đựng trên SH phía trước và phía sau là khu
vực Input Only (Chỉ đầu vào), Output Normal
(Đầu ra bình thường), Holding Area (Vùng
Giữ), Archive (Lưu trữ) hoặc Output Sort
(Phân loại đầu ra).
LƯU Ý: Người vận hành cấu hình ít nhất 1 giá
thành Output Normal (Đầu ra bình thường)
và 1 giá thành Input Only (Chỉ đầu vào).

Sample Tube Sorting (Sắp
xếp ống đựng mẫu)

Cho phép người vận hành ngừng tạm thời và
kích hoạt lại chức năng sắp xếp mẫu.

Khu vực trạng thái ngăn đựng cho biết loại khu vực cấu hình xử lý mẫu mà
người vận hành chỉ định cho mỗi khu vực giá (phía trước hoặc phía sau).
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Khu vực cấu hình xử lý
mẫu

Lưu ý

Input Only (Chỉ đầu vào)

Hệ thống sẽ chỉ sử dụng một giá trong khu
vực để làm đầu vào xử lý mẫu. Sau đó, hệ
thống sẽ lấy mẫu từ một giá đầu vào để xử lý.
LƯU Ý: Hệ thống cũng sử dụng một giá trong
khu vực Input Only (Chỉ đầu vào) làm khu vực
lưu trữ thay thế nếu không có giá Holding
Area (Vùng Giữ).
sẽ hiển thị trong khu vực trạng thái
ngăn đựng.

Output Normal (Đầu ra
bình thường)

Hệ thống sẽ chỉ sử dụng một giá trong khu
vực để làm đầu ra xử lý mẫu. Và rồi hệ thống
trả lại mẫu không đáp ứng tiêu chí phân loại
đầu ra hoặc tiêu chí lưu trữ về vị trí trống đầu
tiên trong giá đầu ra thông thường.
sẽ hiển thị trong khu vực trạng thái
ngăn đựng.
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Khu vực cấu hình xử lý
mẫu

Lưu ý

Output Sort (Phân loại đầu Hệ thống sẽ sử dụng một giá trong khu vực
ra)
để làm đầu ra xử lý mẫu nếu người vận hành
xác định nhóm phân loại xét nghiệm
(Trang 846 Giới thiệu về Test Sort Groups
(Nhóm phân loại xét nghiệm)) hoặc nhóm
phân loại lỗi (Trang 848 Giới thiệu về Error
Sort Groups (Nhóm phân loại lỗi)). Hệ thống
trả lại mẫu đáp ứng tiêu chí phân loại về giá
Output Sort (Phân loại đầu ra) phù hợp. Mỗi
giá sẽ hiển thị danh sách các nhóm phân loại
đã chỉ định.
LƯU Ý: Nếu mẫu đáp ứng tiêu chí phân loại
nhưng vẫn còn công việc đang chờ xử lý, thì
hệ thống sẽ trả mẫu về 1 trong các khu vực
sau theo thứ tự ưu tiên:
• Holding Area (Vùng Giữ)
• Partially Processed (Đã xử lý một phần)
• Input Only (Chỉ đầu vào) hoặc Combined
(Đã kết hợp)
Nếu người vận hành tạm ngừng phân loại
mẫu, thì hệ thống sẽ trả mẫu về vị trí trống
đầu tiên trong bất kỳ giá nào được chỉ định
là giá Output Normal (Đầu ra bình thường)
hoặc Combined (Đã kết hợp).
Nếu mẫu không đáp ứng tiêu chí phân loại
nào và không có giá Output Sort (Phân loại
đầu ra) thích hợp, hệ thống sẽ trả mẫu về một
giá Holding Area (Vùng Giữ) trống. Khi không
có giá Output Sort (Phân loại đầu ra) thích
hợp, hệ thống sẽ di chuyển mẫu đến giá
Output Sort (Phân loại đầu ra).
sẽ hiển thị trong khu vực trạng thái
ngăn đựng.
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Khu vực cấu hình xử lý
mẫu

Lưu ý

Combined (Đã kết hợp)

Hệ thống sẽ sử dụng một giá trong khu vực
để làm đầu vào và đầu ra xử lý mẫu. Sau đó,
hệ thống sẽ lấy mẫu từ giá, xử lý rồi trả mẫu
về cùng một giá hoặc giá khác.
Hệ thống không luôn trả mẫu về cùng một giá
hoặc vị trí ban đầu.
Không có biểu tượng nào hiển thị trong khu
vực trạng thái ngăn đựng.
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Khu vực cấu hình xử lý
mẫu

Lưu ý

Holding Area (Vùng Giữ)

Hệ thống sử dụng một giá trong Holding Area
(Vùng Giữ) cho các mẫu sau:
• Mẫu đã hoàn thành nếu khu vực Output
Sort (Phân loại đầu ra) không có sẵn
• Mẫu đang chờ kết quả (được cấu hình lưu
trữ hoặc không)
• Mẫu có xét nghiệm đang chờ xử lý
LƯU Ý: Nếu Holding Area (Vùng Giữ) không
được cấu hình hoặc không có sẵn, thì hệ
thống sẽ đặt các mẫu đã hoàn thành và mẫu
đang chờ kết quả trong giá Input Only (Chỉ
đầu vào) và đặt mẫu có xét nghiệm đang chờ
xử lý trong giá Partially Processed (Đã xử lý
một phần).
Đối với các mẫu đủ điều kiện lưu trữ, hệ thống
sẽ di chuyển mẫu từ Holding Area (Vùng Giữ)
đến giá sẵn sàng sử dụng trong khu vực
Archive (Lưu trữ) dựa trên cài đặt Wait for
Results Workflow (Đợi quy trình kết quả)
(Trang 851 Giới thiệu về Wait for Results
Workflow (Đợi quy trình kết quả)).
Đối với các mẫu có yêu cầu công việc chưa
hoàn thành, hệ thống sẽ di chuyển mẫu đến
Holding Area (Vùng Giữ). Sau khi sự cố dẫn
đến trạng thái chờ được giải quyết, hệ thống
sẽ truy xuất mẫu để hoàn tất quá trình xét
nghiệm, sau đó di chuyển mẫu đến Output
Normal (Đầu ra bình thường) thích hợp hoặc
đến một giá Output Sort (Phân loại đầu ra)
dựa trên tiêu chí phân loại.
LƯU Ý: Người vận hành cần thiết lập ít nhất 1
khu vực làm Holding Area (Vùng Giữ).
sẽ hiển thị trong khu vực trạng thái ngăn
đựng.
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Khu vực cấu hình xử lý
mẫu

Lưu ý

Archive (Lưu trữ)

Hệ thống sử dụng một giá thông thường
trong một khu vực Archive (Lưu trữ) hoặc giá
lưu trữ chuyên dụng trong hệ thống để lưu
trữ mẫu.
LƯU Ý: Hệ thống không truy xuất mẫu từ giá
trong khu vực lưu trữ ngay cả khi hệ thống
nhận được yêu cầu công việc mới cho mẫu.
Hệ thống gửi mã nhận dạng giá và vị trí của
từng mẫu được lưu trữ đến LIS.
LƯU Ý: Nếu mẫu được cấu hình để đợi kết quả
trong một khoảng thời gian nhất định trước
khi lưu trữ, thì cần phải có mã phân loại
ARCHV trên yêu cầu LIS. Mẫu đủ điều kiện di
chuyển trực tiếp đến khu vực lưu trữ sau khi
hút xong (không có khoảng thời gian chờ) sẽ
không cần có mã phân loại ARCHV
(Trang 851 Giới thiệu về Wait for Results
Workflow (Đợi quy trình kết quả)).
sẽ hiển thị trong khu vực trạng thái ngăn
đựng.

Khi người vận hành chọn một khu vực ngăn đựng Output Sort (Phân loại
đầu ra), phần chi tiết giá sẽ hiển thị nhóm phân loại hiện được chỉ định cho
mỗi hàng giá. Người vận hành sử dụng phần này để chỉ định nhóm phân loại.
Giới thiệu về Test Sort Groups (Nhóm phân loại xét nghiệm)
Nhóm phân loại xét nghiệm cho phép người vận hành chỉ định cách hệ thống
phân loại mẫu dựa trên các xét nghiệm được yêu cầu, bao gồm các xét
nghiệm trên Atellica và các mã do người vận hành xác định.
Khi người vận hành bật phân loại mẫu và chọn ít nhất 1 giá trên SH làm
Output Sort (Phân loại đầu ra), và chỉ định một nhóm phân loại xét nghiệm
cho giá Output Sort (Phân loại đầu ra), hệ thống sẽ sử dụng nhóm phân loại
xét nghiệm để xác định cách phân loại mẫu:
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• Nếu người vận hành cấu hình hệ thống để không bao giờ tháo nắp các
mẫu có nắp trong nhóm phân loại thì hệ thống sẽ phân loại mẫu mà không
tháo nắp và lấy mẫu cho bất kỳ xét nghiệm nào đã được kích hoạt trên
Atellica.
• Nếu người vận hành cấu hình để hệ thống tháo nắp các mẫu có nắp trong
nhóm phân loại, thì khi một mẫu đáp ứng tiêu chí phân loại cho một xét
nghiệm, hệ thống sẽ trả mẫu về giá Output Sort (Phân loại đầu ra) thích
hợp sau khi hoàn tất quá trình hút mẫu cho tất cả xét nghiệm Atellica đã
được kích hoạt, tùy theo cấu hình Wait for Results Workflow (Đợi quy trình
kết quả) (Trang 851 Giới thiệu về Wait for Results Workflow (Đợi quy trình
kết quả)).
• Nếu người vận hành cấu hình hệ thống để mở nắp các mẫu có nắp If
needed for analysis (Nếu cần để phân tích) trong nhóm phân loại thì hệ
thống:
– Mở nắp các mẫu có nắp khi có yêu cầu công việc trên hệ thống và xử lý
mẫu trước khi phân loại.
– Xử lý mẫu không có nắp khi có yêu cầu công việc trên hệ thống trước
khi phân loại.
– Gửi mẫu có nắp khi không có yêu cầu công việc trên hệ thống trực tiếp
đến nhóm phân loại.
– Gửi mẫu không có nắp khi không có yêu cầu công việc trên hệ thống
trực tiếp đến nhóm phân loại.
LƯU Ý: Phân loại lỗi được ưu tiên hơn so với phân loại xét nghiệm. Nếu mẫu
đáp ứng cả tiêu chí phân loại và lưu trữ thì quá trình phân loại sẽ được ưu
tiên hơn quá trình lưu trữ.
Màn hình Test Sort Groups (Nhóm phân loại xét nghiệm) cho phép người
vận hành cấu hình các nhóm phân loại xét nghiệm.
Trường

Lưu ý

Test Sort Groups (Nhóm phân loại
xét nghiệm)

Danh sách các nhóm phân loại xét
nghiệm có sẵn.

Test Type (Loại xét nghiệm)

Loại xét nghiệm mà người vận hành
có thể đưa vào nhóm phân loại. Lựa
chọn xác định các xét nghiệm mà hệ
thống hiển thị trong Select Tests
(Chọn xét nghiệm):
• All (Tất cả)
• CH
• IM
• Operator-defined
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Trường

Lưu ý

Select Tests (Chọn xét nghiệm)

Các xét nghiệm mà người vận hành
có thể chọn đưa vào trong nhóm
phân loại. Người vận hành cũng có
thể nhập tên xét nghiệm, phân cách
bằng dấu phẩy.

Tests in Group (Xét nghiệm trong
nhóm)

Danh sách các xét nghiệm được bao
gồm trong nhóm phân loại.

Decap Tubes (Mở nắp Ống)

Chỉ định khi nào hệ thống sẽ tháo
nắp các ống:
• Never (Không bao giờ): hệ thống
sẽ không tháo nắp ống trước khi
phân loại. Ví dụ: người vận hành
sẽ chọn tùy chọn này để phân loại
các mẫu cho hệ thống huyết học
yêu cầu có nắp trên ống, và khi
người vận hành không muốn hệ
thống chạy bất kỳ xét nghiệm nào
trước khi phân loại mẫu cho hệ
thống khác.
• If needed for analysis (Nếu cần để
phân tích): hệ thống sẽ chỉ tháo
nắp ống nếu có xét nghiệm cho
mẫu đó.
• Always (Luôn luôn): hệ thống sẽ
luôn tháo nắp ống trong nhóm
phân loại ngay cả khi không có xét
nghiệm cho mẫu đó.
LƯU Ý: Nếu Decapper (Bộ tháo
nắp) không khả dụng, hệ thống sẽ
phân loại mẫu mà không có xét
nghiệm với ống được tháo nắp. Hệ
thống sẽ không đợi Decapper (Bộ
tháo nắp) chuyển sang trạng thái
khả dụng.

Giới thiệu về Error Sort Groups (Nhóm phân loại lỗi)
Nhóm phân loại lỗi cho phép người vận hành chỉ định cách hệ thống phân
loại mẫu dựa trên các lỗi trong quá trình xử lý.
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Khi người vận hành bật phân loại mẫu và xác định ít nhất 1 giá trên SH là
Output Sort (Phân loại đầu ra), hệ thống sẽ sử dụng nhóm phân loại lỗi để
xác định cách phân loại mẫu sau khi xảy ra lỗi:
• Khi hệ thống tạo ra một trạng thái lỗi thuộc nhóm phân loại, hệ thống sẽ
trả mẫu về giá Output Sort (Phân loại đầu ra) thích hợp.
• Khi hệ thống tạo ra một trạng thái lỗi không thuộc bất kỳ nhóm phân loại
nào, hệ thống sẽ trả mẫu về giá Output Normal (Đầu ra bình thường) thích
hợp mà không thực hiện phân loại.
LƯU Ý: Phân loại lỗi được ưu tiên hơn so với phân loại xét nghiệm.
Màn hình Error Sort Groups (Nhóm phân loại lỗi) cho phép người vận hành
cấu hình các nhóm phân loại lỗi.
Trường

Lưu ý

Error Sort Groups (Nhóm phân loại
lỗi)

Danh sách các nhóm phân loại lỗi có
sẵn.

Select Error statuses to add to the
Các lỗi mà người vận hành có thể
Selected Sort Group. (Chọn các tình chọn đưa vào trong nhóm phân loại.
trạng Lỗi để thêm vào Nhóm phân
loại đã chọn.)

Giới thiệu về Sorting Priorities (Ưu tiên phân loại)
Sorting Priorities (Ưu tiên phân loại) chỉ định thứ tự ưu tiên phân loại mẫu
khi hoàn tất xử lý.
Khi người vận hành bật phân loại mẫu và chọn Separate Entry and Exit
Queues (Tách riêng hàng đợi vào và ra), hệ thống sẽ chỉ định loại nhóm phân
loại Empty (Trống) cho tất cả các hàng giá theo mặc định. Hệ thống sẽ không
phân loại mẫu vào các hàng giá được đặt thành Empty (Trống). Người vận
hành có thể sử dụng các hàng Empty (Trống) làm dấu phân tách giữa các
nhóm phân loại khác trong giá, nếu phù hợp.
Bảng sau đây mô tả các loại nhóm phân loại bổ sung và mức ưu tiên phân
loại tương ứng:
LƯU Ý: Người vận hành không thể thay đổi mức ưu tiên phân loại của các
loại nhóm phân loại này.
Ưu tiên phân loại

Loại nhóm phân loại

Lưu ý

1

Controls and
Calibrators (Bộ điều
khiển và máy hiệu
chuẩn)

Hệ thống sẽ phân loại
các chất kiểm chuẩn và
hiệu chuẩn vào hàng
giá này.
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Ưu tiên phân loại

Loại nhóm phân loại

Lưu ý

2

Error Sort Groups
(Nhóm phân loại lỗi)

Hệ thống sẽ phân loại
các mẫu vào hàng giá
này dựa trên nhóm
phân loại lỗi có sẵn.
Người vận hành sẽ
chọn mức ưu tiên phân
loại của các nhóm phân
loại lỗi này.
Hệ thống sẽ chỉ hiển thị
loại nhóm phân loại
này khi người vận hành
xác định các nhóm
phân loại lỗi.

3

Partially Processed (Đã
xử lý một phần)

Hệ thống sẽ phân loại
các mẫu bệnh phẩm
được xử lý một phần
vào hàng giá này.

4

Other Sort Groups
Hệ thống sẽ phân loại
(Nhóm phân loại khác) các mẫu vào hàng giá
này dựa trên nhóm
phân loại xét nghiệm
có sẵn.
Người vận hành sẽ
chọn mức ưu tiên phân
loại của các nhóm phân
loại xét nghiệm này.
Hệ thống sẽ chỉ hiển thị
loại nhóm phân loại
này khi người vận hành
xác định các nhóm
phân loại xét nghiệm.

Giới thiệu về Sample Workflow (Quy trình mẫu)
Sample Workflow (Quy trình mẫu) cho phép cấu hình các tính năng sau:
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Tùy chọn Sample Workflow (Quy
trình mẫu)

Lưu ý

Wait for Results Workflow (Đợi quy
trình kết quả)

Cài đặt kiểm soát khi nào hệ thống
di chuyển mẫu từ một Holding Area
(Vùng Giữ) đến một giá phân loại
đầu ra hoặc giá lưu trữ.
(Trang 851 Giới thiệu về Wait for
Results Workflow (Đợi quy trình kết
quả)).

Archive Settings (Cài đặt Lưu trữ)

Người vận hành có thể chỉ định
Archive STAT samples (Lưu trữ mẫu
STAT) ngoài các mẫu thông thường.

Decapper Settings (Cài đặt
Decapper)

Cho phép hệ thống tháo nắp lọ đựng
mẫu có trạng thái No Work (Không
có tác vụ nào).
LƯU Ý: Cài đặt này không áp dụng
cho mẫu có xét nghiệm phân loại
nhưng không có yêu cầu cho xét
nghiệm trên Atellica Solution.

Giới thiệu về Wait for Results Workflow (Đợi quy trình kết quả)
Wait for Results Workflow (Đợi quy trình kết quả) xác định thời điểm hệ thống
sẽ di chuyển mẫu đến giá đầu ra hoặc giá lưu trữ sau khi hút đủ mẫu cho tất
cả các xét nghiệm.
LƯU Ý: Wait for Results Workflow (Đợi quy trình kết quả) chỉ tác động tới các
mẫu được người vận hành nạp qua ngăn đựng trên SH. Hệ thống sẽ không
giữ kết quả đang chờ xử lý của mẫu LAS ngay cả khi mẫu có các xét nghiệm
được người vận hành chọn chờ kết quả.
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Tùy chọn

Lưu ý

Time after results before moving a Khoảng thời gian hệ thống phải trôi
sample (Thời gian sau kết quả trước qua sau khi nhận được kết quả cho
khi di chuyển mẫu)
các xét nghiệm yêu cầu chờ kết quả.
Sau đó, hệ thống di chuyển mẫu đến
một giá Output Normal (Đầu ra bình
thường), Output Sort (Phân loại đầu
ra) hoặc Archive (Lưu trữ) sẵn sàng
sử dụng, tùy theo cấu hình hệ
thống. Trạng thái mẫu chuyển thành
Ready to Remove (Sẵn sàng lấy ra).
LƯU Ý: Nếu người vận hành chọn 0
Minutes (0 phút), thì hệ thống sẽ
chờ nhận kết quả xét nghiệm,
nhưng sẽ không cần đợi thêm một
khoảng thời gian nữa rồi mới di
chuyển mẫu đến giá đầu ra có sẵn.
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Tùy chọn

Lưu ý

Wait for results before moving
Mục cài đặt xác định cách thức hệ
samples to the output area. (Chờ kết thống xử lý mẫu không được lưu trữ
quả trước khi chuyển mẫu đến khu sau khi hút mẫu cho xét nghiệm.
vực xuất.)
Nếu mục này được đặt thành Off
(mặc định), thì hệ thống sẽ di
chuyển mẫu đến giá đầu ra sau khi
hút đủ mẫu cho tất cả các xét
nghiệm và không đợi kết quả xét
nghiệm. Trạng thái mẫu chuyển
thành Aspirated (Đã hút).
Nếu mục này được đặt thành
Customize by Assay (Tùy chỉnh theo
xét nghiệm) và mẫu không có bất kỳ
xét nghiệm nào được người vận
hành chọn chờ kết quả, thì hệ thống
sẽ di chuyển mẫu đến một giá
Output Normal (Đầu ra bình
thường) hoặc Output Sort (Phân loại
đầu ra) có sẵn, tùy theo cấu hình hệ
thống, sau khi hút đủ mẫu cho tất cả
các xét nghiệm. Trạng thái mẫu
chuyển thành Ready to Remove (Sẵn
sàng lấy ra).
Nếu mục này được đặt thành
Customize by Assay (Tùy chỉnh theo
xét nghiệm) và mẫu có 1 hoặc nhiều
xét nghiệm được người vận hành
chọn chờ kết quả, thì hệ thống sẽ
tạm thời giữ mẫu ở 1 trong các vị trí
có sẵn sau đây để chờ kết quả xét
nghiệm:
• Holding Area (Vùng Giữ) có sẵn
• Khu vực Input Only (Chỉ đầu vào)
hoặc Combined (Đã kết hợp) nếu
không có Holding Area (Vùng Giữ)
Trạng thái mẫu sẽ chuyển thành
Waiting for Results (Đang chờ kết
quả) khi hệ thống chờ kết quả xét
nghiệm cần có và khi đã qua khoảng
thời gian trễ do người vận hành xác
định.
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Tùy chọn

Lưu ý

Wait for results before moving
Mục cài đặt xác định cách thức hệ
samples to the archive area. (Chờ kết thống xử lý mẫu được lưu trữ sau khi
quả trước khi chuyển mẫu đến khu hút mẫu cho xét nghiệm.
vực lưu trữ.)
Nếu mục này được đặt thành By
Assay và mẫu không có bất kỳ xét
nghiệm nào được người vận hành
chọn chờ kết quả, thì hệ thống sẽ di
chuyển mẫu đến một giá lưu trữ sẵn
sàng sử dụng sau khi hút cho tất cả
các xét nghiệm. Trạng thái mẫu
chuyển thành Ready to Remove (Sẵn
sàng lấy ra).
Nếu mục này được đặt thành By
Assay và mẫu có 1 hoặc nhiều xét
nghiệm được người vận hành chọn
chờ kết quả, thì hệ thống sẽ tạm thời
giữ mẫu ở một Holding Area (Vùng
Giữ) có sẵn trong khi chờ kết quả xét
nghiệm.
Nếu mục này được đặt thành By
Assay và trong Waiting for Results
(Đợi kết quả) không có xét nghiệm
nào thì hệ thống sẽ di chuyển mẫu
đến một giá lưu trữ sẵn sàng sử
dụng sau khi hút cho tất cả các xét
nghiệm.
Nếu mục này được đặt thành All
Results thì hệ thống sẽ tạm thời giữ
mẫu ở một Holding Area (Vùng Giữ)
có sẵn trong khi chờ kết quả xét
nghiệm.
Trạng thái mẫu sẽ chuyển thành
Waiting for Results (Đang chờ kết
quả) khi hệ thống chờ kết quả xét
nghiệm cần có và khi đã qua khoảng
thời gian trễ do người vận hành xác
định.
Not Waiting for Results (Không đợi
kết quả)
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Tùy chọn

Lưu ý

Waiting for Results (Đợi kết quả)

Hệ thống giữ mẫu để chờ kết quả
của các xét nghiệm trong danh sách
này.

Giới thiệu về thẻ SH Rack Processing (Xử lý giá đỡ)
Tab Rack Processing (Xử lý giá đỡ) cho phép người vận hành xác định loại lọ
đựng mẫu đáy giả có trong giá.
THẬN TRỌNG
Không nạp lọ đựng mẫu có đáy giả vào bất kỳ giá nào không phải
là giá đặc biệt được chỉ định cụ thể để dùng cho lọ đựng mẫu có đáy
giả. Đặt các lọ đựng mẫu vào một giá khác không phải giá đặc biệt
có thể làm hỏng hệ thống nếu ống hút tác động tới đáy lọ đựng mẫu.
Hỗ trợ tùy chọn chỉ định lọ đựng sau đây:
Loại lọ đựng

Lưu ý

Sarstedt 45

Giá này có lọ đựng mẫu đáy giả Sarstedt.

(Sarstedt 62.612)

Khi được chọn, tất cả các lọ đựng mẫu trong
cùng một giá phải thuộc cùng loại.

Greiner Mini Collect
Complete

Giá này có lọ đựng mẫu đáy giả Greiner Mini
Collect Complete.

(Greiner 450550)

Khi được chọn, tất cả các lọ đựng mẫu trong
cùng một giá phải thuộc cùng loại.

Có tùy chọn loại ống đựng Custom (Tùy chỉnh) nhưng hiện chưa được hỗ trợ.
THẬN TRỌNG
Hệ thống chỉ hỗ trợ loại lọ đựng mẫu đáy giả Sarstedt 45 và Greiner
Mini Collect Complete. Việc cấu hình độ lệch đáy Custom (Tùy chỉnh)
có thể dẫn đến hỏng hóc hệ thống nếu ống hút tác động đến đáy
của lọ đựng mẫu.
Giới thiệu về cấu hình loại ống trên DL cho màu giá
DL có thể bỏ qua hệ thống quan sát dùng để xác định loại ống và đọc mã
vạch mẫu. Điều này cho phép người vận hành cấu hình một loại ống cụ thể
cho mỗi màu giá. Hiện có sẵn sáu màu giá (Trang 196 Giới thiệu về ống lồng
và giá đựng mẫu trên DL) để hỗ trợ các ống có đáy giả mà hệ thống quan
sát không thể phát hiện ra và nhanh chóng hỗ trợ các ống khác mà máy phân
tích không hỗ trợ.
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Người vận hành nhập giá trị độ lệch giữa đáy ống và đáy của vị trí ống trên
giá đựng mẫu. Giá đựng mẫu cho DL hỗ trợ ống 16 x 100 mm. Độ lệch ống
cho các ống này là 0. Một adapter hỗ trợ các ống 13 X 100 có đường kính
thích hợp, nhưng độ lệch ống cũng là 0.
THẬN TRỌNG
Không nạp lọ đựng mẫu có đáy giả vào bất kỳ giá nào không phải
là giá đặc biệt được chỉ định cụ thể để dùng cho lọ đựng mẫu có đáy
giả. Đặt các lọ đựng mẫu vào một giá khác không phải giá đặc biệt
có thể làm hỏng hệ thống nếu ống hút tác động tới đáy lọ đựng mẫu.
DL Configuration (Cấu hình DL)

Lưu ý

Rack Processing (Xử lý giá đỡ)

Cửa sổ hiển thị cấu hình loại ống cụ
thể cho mỗi màu giá.

Rack Color (Màu giá đỡ)

Các giá đựng được xác định theo
màu.

Container Type (Loại hộp đựng)

Người vận hành chọn 1 trong các
mục sau:
• Autodetected (Tự động phát
hiện): Máy phân tích tự động phát
hiện ống.
• Sarstedt False Bottom (Đáy bị lỗi
Sarstedt).
• Custom (Tùy chỉnh): Người vận
hành cấu hình ống.

Bottom Offset (mm) (Bù đáy (mm))

Giá trị độ lệch giữa đáy ống và đáy
của vị trí ống trên giá đựng mẫu.
Người vận hành chọn biểu tượng
này để nhập hoặc chỉnh sửa
Container Type (Loại hộp đựng) và
Bottom Offset (mm) (Bù đáy (mm))
cho từng giá màu.

Save (Lưu)

Người vận hành lưu cấu hình chỉ
định giá.

Cancel (Hủy)

Người vận hành đóng cửa sổ mà
không lưu

Hệ thống hỗ trợ các tùy chọn chỉ định ống đựng sau:
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Ống chính

Bottom Offset (mm) (Bù đáy (mm))

16 x 100

0

13 x 75

25

13 x 100

0

12 x 75

25

Sarstedt

Bottom Offset (mm) (Bù đáy (mm))

15 x 92

21

13 x 65

45

13 x 90

20

Cốc đựng mẫu trên ống (TTSC – 1 Bottom Offset (mm) (Bù đáy (mm))
và 2 mL)
16 x 100

74

13 x 75

74

13 x 100

74

15 x 92

63

13 x 65

63

13 x 90

63

Để cấu hình một loại ống cụ thể cho một màu giá, hãy xem.
Giới thiệu về Archive Rack Management (Quản lý giá lưu trữ)
Archive Rack Management (Quản lý giá lưu trữ) cho phép người vận hành
kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tính năng quản lý giá lưu trữ. Ngoài việc kích
hoạt cài đặt này, người vận hành phải cấu hình ít nhất 1 khu vực Archive
(Lưu trữ) trên bất kỳ SH nào trên hệ thống (Trang 841 Giới thiệu về bảng
cấu hình Sample Processing (Xử lý mẫu)).
Hệ thống lưu trữ các loại mẫu sau:
• Mẫu bệnh phẩm thường quy, không có lỗi, được người vận hành nạp từ SH
• Mẫu bệnh phẩm STAT, nếu được cấu hình
Hệ thống không thể bảo quản các loại lọ đựng và mẫu sau đây:
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• Mẫu có xuất xứ từ LAS
• Mẫu không có xét nghiệm Atellica
• Ống đựng mẫu được nạp từ giá Đáy giả
• Ống đựng mẫu có cốc đựng mẫu trên ống
• Chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu chuẩn
• Mẫu có lỗi
• Mẫu đáp ứng tiêu chí phân loại khác
• Mẫu bệnh phẩm STAT (trừ phi người vận hành cấu hình để hệ thống lưu
trữ mẫu STAT)
Rack Archive Settings (Cài đặt giá Lưu ý
lưu trữ)
Archive Rack Management (Quản lý Khi được kích hoạt, các khu vực
giá lưu trữ)
ngăn đựng SH có thể được cấu hình
làm khu vực Archive (Lưu trữ) và
Holding Area (Vùng Giữ).

Giới thiệu về LIS Configuration (Cấu hình LIS)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp.
LIS Configuration (Cấu hình
LIS)

Lưu ý

Enable LIS Connection (Bật kết
nối LIS)

Quy định hệ thống được cấu hình để kết
nối với LIS hay máy tính phần mềm
trung gian. Khi được bật, một thông báo
hiển thị cho biết dữ liệu đã gửi tới LIS
chưa được mã hóa. Giá trị mặc định là
tắt.

Start LIS Client Automatically (Tự Bắt đầu giao tiếp giữa LIS và hệ thống
động khởi động khách hàng LIS) khi khởi động hệ thống. Nếu bị tắt,
người vận hành khởi động lại LIS khi
khởi động lại hệ thống.
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LIS Configuration (Cấu hình
LIS)

Lưu ý

System Transmits Manufacturer
Order Record (Hệ thống chuyển
bản ghi lệnh nhà sản xuất)
(ASTM)

Xác định xem hệ thống có truyền và
nhận Bản ghi lệnh của nhà sản xuất cho
mẫu kiểm chuẩn bằng quy trình của
Hiệp hội thí nghiệm và vật liệu Hoa Kỳ
(ASTM) hay không. Được chọn theo mặc
định.
• Khi được bật: áp dụng quy tắc được chỉ
định cho Bản ghi lệnh của Nhà sản
xuất. Nếu hệ thống không nhận Bản
ghi lệnh của nhà sản xuất thì thông
báo sẽ bị từ chối.
• Khi được vô hiệu hóa: hệ thống không
truyền hoặc nhận Bản ghi lệnh của
nhà sản xuất tới hoặc từ LIS. Hệ thống
sử dụng ID mẫu và mã hành động từ
hồ sơ yêu cầu xét nghiệm sắp tới để
xác định mẫu. Nếu Bản ghi lệnh của
nhà sản xuất được nhận thì bước này
sẽ bị bỏ qua.

Protocol (Giao thức)
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LIS Configuration (Cấu hình
LIS)

Lưu ý

ASTM

Sử dụng một giao thức truyền thông 3
lớp, các ký tự 8 bit, một byte, nếu được
chọn. Việc gửi các giá trị ASCII không
phải 8 bit trong các hồ sơ ASTM tới LIS
sẽ khiến dữ liệu không hợp lệ trong các
trường đó. Mỗi lớp thực hiện một tập
con có liên quan bao gồm các chức năng
cần phải có để giao tiếp với hệ thống
khác. Người vận hành cấu hình các tiêu
chuẩn giao thức giao tiếp cho từng lớp.
• Application Layer (Lớp áp dụng): cung
cấp dịch vụ thông tin của hệ thống.
• Data Link Layer (Lớp đường dẫn dữ
liệu): đảm bảo hệ thống nhận và
truyền chính xác các thông báo ứng
dụng gửi đi. Lớp này truyền thông tin
qua môi trường vật lý và gửi các khối
dữ liệu có thông tin về kiểm soát lỗi và
đồng bộ hóa khác để đảm bảo truyền
an toàn.
• Physical Layer (Lớp vật lý): chỉ thị
truyền tải dòng bit qua môi trường vật
lý.

HL7 (Health Level-7)

Sử dụng giao thức HL7 có các mã cấu
hình Quy trình phân tích của phòng xét
nghiệm (LAW) của Integrating the
Healthcare Enterprise (IHE). Sử dụng 2
kênh liên lạc nên hệ thống yêu cầu 2 kết
nối mạng.

System Name (Tên hệ thống)

Yêu cầu tên hệ thống dài tối đa 10 ký tự
với tên mặc định là UIW_LIS.

LIS ID (ID LIS)

Yêu cầu tên LIS dài tối đa 10 ký tự với tên
mặc định là LIS_ID.

Application Layer (Lớp áp dụng) Chuyển thông báo lớp ứng dụng ASTM
giữa LIS và hệ thống.
Data Link Layer (Lớp đường dẫn Cung cấp khả năng trao đổi dữ liệu liền
dữ liệu)
mạch giữa hệ thống và máy tính LIS.

860

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

18 Setup (Cài đặt): Settings (Cài đặt)

LIS Configuration (Cấu hình
LIS)

Lưu ý

Physical Layer (Lớp vật lý)

Kết nối tính năng truyền dữ liệu TCP/IP
giữa hệ thống và máy tính LIS theo cách
cơ học và bằng phương thức điện tử.

Clear (Xóa)

Xóa tất cả cài đặt.

Save (Lưu)

Lưu tất cả cài đặt mà không khởi động
lại hệ thống.

Hệ thống sẽ nhóm các cài đặt có thể cấu hình của LIS thành những danh
mục sau:
• Phần chung
• Application Layer (Lớp áp dụng) (Trang 861 Giới thiệu về Cài đặt lớp ứng
dụng LIS)
• Data Link Layer (Lớp đường dẫn dữ liệu) (Trang 869 Giới thiệu về cài đặt
Data Link Layer (Lớp đường dẫn dữ liệu) LIS)
• Physical Layer (Lớp vật lý) (Trang 870 Giới thiệu về cài đặt LIS Physical
Layer (Lớp vật lý))
Giới thiệu về Cài đặt lớp ứng dụng LIS
Người vận hành có thể cấu hình:
• Thông báo giữa LIS và hệ thống trong LIS Configuration (Cấu hình LIS)
Application Layer (Lớp áp dụng).
• Kết quả xét nghiệm ban đầu và cuối cùng mà hệ thống gửi đến LIS. Các ví
dụ về kết quả xét nghiệm ban đầu bao gồm tất cả các lần lặp lại xét nghiệm
trung bình và tất cả kết quả từ một bảng pha loãng.
• Trì hoãn truyền kết quả danh sách công việc (mẫu bệnh nhân hoặc mẫu
kiểm chuẩn) cho đến khi thu được kết quả cho toàn bộ yêu cầu công việc.
Application Layer (Lớp áp dụng) chứa 5 phần:
Application Layer (Lớp áp
dụng)

Lưu ý

General Settings (Cài đặt
chung)

Cấu hình cài đặt chung tác động đến hoặc
có thể áp dụng cho mọi kết quả được
truyền.

Query Settings (Cài đặt truy
vấn)

Cấu hình cách tìm kiếm mẫu và xét
nghiệm.
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Application Layer (Lớp áp
dụng)

Lưu ý

Patient Result Settings (Cài
đặt kết quả bệnh nhân)

Cấu hình xem hệ thống có gửi kết quả của
bệnh nhân tới LIS hay không.

QC Result Settings (Cài đặt kết Cấu hình xem hệ thống có gửi kết quả kiểm
quả QC)
chuẩn tới LIS hay không.
Patient and QC Result
Cấu hình dữ liệu truyền tới LIS cùng với kết
Settings (Cài đặt kết quả bệnh quả xét nghiệm của bệnh nhân và kết quả
nhân và QC)
xét nghiệm kiểm chuẩn bao gồm các thành
phần tỷ lệ, thuốc thử và hiệu chuẩn.
General Settings (Cài đặt
chung)

Lưu ý

Ordering Replicates
Supported by LIS (Bản sao
lệnh được hỗ trợ bởi LIS)

Nếu LIS hỗ trợ yêu cầu và nhận các lần lặp
lại, hãy duy trì giá trị mặc định đã bật. Bị
tắt nếu LIS không hỗ trợ yêu cầu lặp lại. Sau
đó, hệ thống bỏ qua trường lặp lại xuất
phát từ LIS.

Send Rack ID for Result (Gửi ID Gửi ID giá cùng với kết quả mẫu đến LIS.
Giá cho Kết quả)
Theo mặc định, tùy chọn này được kích
hoạt.
Cùng với ID giá, hệ thống luôn gửi ID mẫu
kèm theo kết quả đến LIS.
Send Rack ID for Query (Gửi ID Gửi ID giá cùng với truy vấn yêu cầu đến
Giá cho Truy vấn) (chỉ ASTM) LIS. Theo mặc định, tùy chọn này bị vô hiệu
hóa và hệ thống không gửi ID giá cùng với
truy vấn đến LIS.
Hệ thống luôn gửi ID giá cùng với truy vấn
đến LIS.
Perform Diagnostics at
Hệ thống gửi thông báo chẩn đoán đến LIS
Startup (Thực hiện chẩn đoán khi khởi động. Theo mặc định, tùy chọn
khi khởi động) (chỉ ASTM)
này bị tắt và hệ thống không truyền thông
báo chẩn đoán đến LIS.
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General Settings (Cài đặt
chung)

Lưu ý

Enable or Disable a Test
Bao gồm Thông báo bản ghi của nhà sản
Supported by LIS (Bật hoặc tắt xuất có chứa Trạng thái xét nghiệm.
xét nghiệm được hỗ trợ bởi
Theo mặc định, tùy chọn bị vô hiệu hóa và
LIS)
Atellica Solution không bao gồm Thông
(chỉ ASTM)
báo bản ghi của nhà sản xuất có chứa
Trạng thái xét nghiệm.
Send Test Map On LIS Connect
Only (Chỉ gửi sơ đồ thử
nghiệm trên LIS Connect)(Chỉ
ASTM)

Truyền Sơ đồ mô đun xét nghiệm hoàn
chỉnh đến LIS mỗi khi máy phân tích kết
nối với LIS. Người vận hành có thể kích
hoạt tùy chọn này khi Enable or Disable a
Test Supported by LIS (Bật hoặc tắt xét
nghiệm được hỗ trợ bởi LIS) được chọn.

Send Calibration Results to LIS Gửi kết quả hiệu chuẩn đến Host LIS.
(Gửi kết quả hiệu chuẩn cho
Theo mặc định, tùy chọn này bị tắt và kết
LIS)
quả hiệu chuẩn không truyền đến Host LIS.
Query Settings (Cài đặt truy Lưu ý
vấn)
Query First (Truy vấn thứ nhất) Chọn Host LIS hoặc System để chỉ định hệ
thống được truy vấn trước tiên cho một
yêu cầu. Mặc định là truy vấn LIS trước tiên
cho một yêu cầu cụ thể. Nếu không tải yêu
cầu xuống từ LIS thì cơ sở dữ liệu hệ thống
sẽ được truy vấn.
Nếu bật System thì cơ sở dữ liệu hệ thống
sẽ được truy vấn trước tiên cho một yêu
cầu cụ thể. Nếu tìm thấy yêu cầu thì hệ
thống sẽ không truy vấn LIS cho chính yêu
cầu đó. Nếu không tìm thấy yêu cầu trên
cơ sở dữ liệu cục bộ thì LIS được truy vấn.
Yêu cầu tải xuống hệ thống và không có
truy vấn nào được gửi tới LIS ngay cả khi
Automatically Query Host LIS (Tự động
truy vấn LIS chủ) cũng được bật. Giá trị
mặc định là Host LIS giúp tìm kiếm hàng
đợi LIS. Nếu System được chọn, trước tiên
hệ thống sẽ tìm kiếm yêu cầu cho bệnh
nhân, hiệu chuẩn và kiểm chuẩn để khớp
với SID rồi tìm kiếm hàng đợi LIS.
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Query Settings (Cài đặt truy Lưu ý
vấn)
Automatically Query Host LIS
(Tự động truy vấn LIS chủ)

Tự động bật khi Host LIS được chọn. Hệ
thống truy vấn Host LIS về mục nhập danh
sách công việc khi hệ thống xác định mỗi
mẫu. Hệ thống phải đợi phản hồi từ truy
vấn LIS trước khi bất kỳ hồ sơ nào được gửi
đến LIS. Việc truyền từ hệ thống không
được làm gián đoạn phản hồi truy vấn từ
LIS.
Nếu Automatically Query Host LIS (Tự
động truy vấn LIS chủ) và Host LIS được
bật, hệ thống sẽ truy vấn Host LIS cho các
mục yêu cầu khi hệ thống xác định mỗi
mẫu.

Query for Onboard samples
on Reconnect (Truy vấn mẫu
trên hệ thống khi kết nối lại)

Tự động bật khi Automatically Query Host
LIS (Tự động truy vấn LIS chủ) được chọn.
Khi được bật, hệ thống tự động truy vấn
LIS cho tất cả các yêu cầu mẫu trên hệ
thống tại thời điểm kết nối LIS không
thành công.

Patient Result Settings (Cài
đặt kết quả bệnh nhân)

Lưu ý

Patient Result Settings (Cài đặt Xác định xem hệ thống có gửi kết quả của
kết quả bệnh nhân)
bệnh nhân tới LIS hay không.
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Send All Patient Results (Gửi
tất cả kết quả bệnh nhân)

Xác định xem hệ thống có tự động gửi tất
cả kết quả ban đầu và cuối cùng của bệnh
nhân tới LIS ngoại trừ kết quả bị giữ lại hay
không. Được chọn theo mặc định.

Send All Patient Results and
Additional Data (Gửi tất cả kết
quả bệnh nhân và dữ liệu bổ
sung)

Xác định xem hệ thống có tự động gửi tất
cả kết quả ban đầu và cuối cùng của bệnh
nhân kèm theo dữ liệu bổ sung, chẳng
hạn như số lần lặp lại, tới LIS ngoại trừ kết
quả bị giữ lại hay không. Khi Send All
Patient Results and Additional Data (Gửi
tất cả kết quả bệnh nhân và dữ liệu bổ
sung) được bật, Send Patient Replicate
Results (Gửi kết quả bản sao bệnh nhân)
cũng được bật.
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Patient Result Settings (Cài
đặt kết quả bệnh nhân)

Lưu ý

Send Patient Replicate Results Truyền các kết quả lặp lại với kết quả của
(Gửi kết quả bản sao bệnh
bệnh nhân. Tự động được chọn khi Send
nhân)
All Patient Results and Additional Data
(Gửi tất cả kết quả bệnh nhân và dữ liệu
bổ sung) bật.
Nếu tắt, dữ liệu bổ sung như kết quả lặp
lại của bệnh nhân sẽ không được bao
gồm.
Send Unresulted Test Status
(Gửi tình trạng thử nghiệm
không có kết quả)

Xác định xem hệ thống có gửi xét nghiệm
của bệnh nhân nếu không có kết quả hay
không. Được bỏ chọn theo mặc định.

Notify LIS for non-transmitted
orders: Deleted or Moved to
Historical (Thông báo LIS về
các lệnh không được truyền:
Xóa hay chuyển sang lịch sử)

Xác định xem hệ thống có tự động gửi
thông báo tới LIS khi người vận hành xóa
hoặc di chuyển bất kỳ yêu cầu nào chưa
được truyền (các trạng thái mẫu Ordered
(Đã đặt lệnh), Inprocess (Đang thực
hiện), Intervention Needed (Cần can
thiệp) hoặc Completed (Đã hoàn thành))
từ Worklist Overview (Tổng quan về danh
sách công việc). Nếu LIS gửi lệnh xóa yêu
cầu hoặc hoạt động bảo dưỡng Move to
Historical (Chuyển sang Lịch sử) tự động
được thực hiện thì thông báo sẽ không
được gửi cho LIS.

QC Result Settings (Cài đặt
kết quả QC)

Lưu ý

QC Result Settings (Cài đặt kết Xác định xem hệ thống có gửi kết quả
quả QC)
kiểm chuẩn tới LIS hay không.
Send All QC Results (Gửi tất cả Xác định xem hệ thống có tự động gửi tất
kết quả QC)
cả kết quả kiểm chuẩn ban đầu và cuối
cùng tới LIS ngoại trừ kết quả bị giữ lại hay
không.
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QC Result Settings (Cài đặt
kết quả QC)

Lưu ý

Send All QC Results and
Xác định xem hệ thống có gửi tất cả kết
Additional Data (Gửi tất cả kết quả kiểm chuẩn ban đầu và cuối cùng kèm
quả QC và dữ liệu bổ sung)
theo dữ liệu bổ sung, chẳng hạn như số
lần lặp lại, tới LIS ngoại trừ kết quả bị giữ
lại hay không. Được bỏ chọn theo mặc
định.
Send QC Replicate Results (Gửi Truyền các kết quả lặp lại kiểm chuẩn cùng
kết quả bản sao QC)
với kết quả kiểm chuẩn. Tác vụ này chỉ
được bật khi Send All QC Results and
Additional Data (Gửi tất cả kết quả QC và
dữ liệu bổ sung) được bật.
Send Unresulted Test Status
(Gửi tình trạng thử nghiệm
không có kết quả)

Xác định xem hệ thống có gửi thông tin
đến LIS về bất kỳ xét nghiệm kiểm chuẩn
nào chưa có kết quả hay không. Được bỏ
chọn theo mặc định.
Khi đã bật và có xét nghiệm không xử lý
được, hồ sơ yêu cầu xét nghiệm sẽ truyền
tới LIS, dấu "X" sẽ được đánh vào trường
Report Type có hồ sơ nhận xét lỗi mô tả lý
do chung khiến xét nghiệm không có kết
quả.

Notify LIS for non-transmitted
orders: Deleted or Moved to
Historical (Thông báo LIS về
các lệnh không được truyền:
Xóa hay chuyển sang lịch sử)

Xác định xem hệ thống có tự động gửi
thông báo tới LIS khi người vận hành xóa
hoặc di chuyển bất kỳ yêu cầu kiểm chuẩn
chưa được truyền nào hay không (các
trạng thái mẫu Ordered (Đã đặt lệnh),
Inprocess (Đang thực hiện), Intervention
Needed (Cần can thiệp) hoặc Completed
(Đã hoàn thành)).

Patient and QC Result
Settings (Cài đặt kết quả
bệnh nhân và QC)

Lưu ý

Patient and QC Result Settings Cấu hình dữ liệu truyền tới LIS cùng với
(Cài đặt kết quả bệnh nhân và kết quả xét nghiệm của bệnh nhân và kết
QC)
quả xét nghiệm kiểm chuẩn bao gồm các
thành phần tỷ lệ, thuốc thử và hiệu chuẩn.
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Patient and QC Result
Settings (Cài đặt kết quả
bệnh nhân và QC)

Lưu ý

Send Ratio Components (Gửi
thành phần tỉ lệ)

Xác định xem hệ thống có gửi kết quả của
các thành phần xét nghiệm tỷ lệ cùng với
kết quả xét nghiệm tỷ lệ đến LIS không.
Được bỏ chọn theo mặc định.

Send Reagent (Gửi thuốc thử) Xác định xem thông tin về thuốc thử mà
hệ thống sử dụng để tạo kết quả có truyền
đến LIS không.
Include Pack Information

Xác định xem thông tin về lô và gói thuốc
thử mà hệ thống sử dụng để tạo kết quả
có được truyền đến LIS không. Đối với các
hệ thống Sinh hóa, tùy chọn này cũng xác
định xem thông tin giếng có được truyền
đến LIS hay không.
Phải chọn Send Reagent (Gửi thuốc thử)
để kích hoạt Bao gồm thông tin gói.
Mặc định là Atellica Solution không gửi
thông tin gói và giếng đến LIS. Bật tùy
chọn này có thể gây ảnh hưởng đến khả
năng truy xuất nguồn gốc của LIS. Hãy hỏi
ý kiến chuyên gia về LIS trước khi tiến
hành Include Pack Information.

Send Components of a
Multicomponent Test (Gửi
thành phần của xét nghiệm đa
thành phần)

Xác định xem tất cả các thành phần của
xét nghiệm nhiều thành phần IM có
truyền đến LIS hay không. Không được
chọn theo mặc định.

Send Calibration (Gửi hiệu
chuẩn)

Xác định xem hệ thống có gửi thông tin
hiệu chuẩn cuối cùng bao gồm ngày và
giờ, lô và trạng thái hiệu chuẩn cùng với
kết quả của bệnh nhân và chất kiểm
chuẩn hay không.

Send QC (Gửi QC)

Xác định xem hệ thống có gửi thông tin
kiểm chuẩn cuối cùng bao gồm tên, lô
chất kiểm chuẩn, kết quả có ngày và giờ
cùng với mỗi kết quả của bệnh nhân hay
không.
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Patient and QC Result
Settings (Cài đặt kết quả
bệnh nhân và QC)

Lưu ý

Send Dilution Protocol Name
(Gửi tên giao thức pha loãng)
(chỉ ASTM)

Truyền tên quy trình pha loãng hiện tại
được hệ thống sử dụng để tạo kết quả đến
LIS.
Theo mặc định, tùy chọn này được chọn.
Nếu người vận hành xóa bỏ phần lựa
chọn, thì Atellica Solution sẽ truyền kết
quả đến LIS mà không có thông tin tên
quy trình pha loãng.

Transmit Results by Sample
(Truyền kết quả theo Mẫu)

Xác định xem kết quả của tất cả các xét
nghiệm cho mẫu (yêu cầu) bệnh phẩm và
mẫu kiểm chuẩn có chỉ truyền đến LIS hay
không khi tất cả các xét nghiệm trong mỗi
yêu cầu mẫu đều có kết quả cuối cùng. Hệ
thống gửi hồ sơ yêu cầu một lần, sau đó
là tất cả các kết quả cho mỗi kết quả xét
nghiệm. Hệ thống không gửi lại yêu cầu
trước mỗi kết quả xét nghiệm.
Nếu đã bỏ chọn thì hệ thống sẽ truyền kết
quả xét nghiệm cho một yêu cầu bệnh
nhân hoặc yêu cầu kiểm chuẩn khi có kết
quả xét nghiệm cuối cùng (lần lượt từng
xét nghiệm). Được bỏ chọn theo mặc
định.

Send Transmitted Result (Gửi
kết quả đã truyền)

Xác định xem kết quả xét nghiệm có tự
động truyền lại đến LIS không. Được bỏ
chọn theo mặc định. Nếu đã chọn thì tất
cả kết quả (ban đầu và lặp lại: tự động, LIS
và thủ công) sẽ truyền khi tất cả các xét
nghiệm trong mẫu hoàn thành.

Send Scanned Date and Time
for Result (Gửi ngày giờ quét
kết quả) (chỉ ASTM )

Xác định xem hệ thống có gửi ngày giờ
quét của kết quả xét nghiệm đến máy chủ
LIS trong hồ sơ nhận xét kết quả không.
Nếu không được chọn, hệ thống sẽ không
gửi ngày giờ quét của xét nghiệm đến máy
chủ LIS. Được bỏ chọn theo mặc định.

868

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

18 Setup (Cài đặt): Settings (Cài đặt)

Patient and QC Result
Settings (Cài đặt kết quả
bệnh nhân và QC)

Lưu ý

Send Test Aspirated Date and
Time (Gửi ngày giờ hút thử
nghiệm) (chỉ ASTM )

Xác định xem hệ thống có gửi ngày giờ
của kết quả hút của xét nghiệm đến máy
chủ LIS trong hồ sơ nhận xét kết quả
không.
Nếu không được chọn, hệ thống sẽ không
gửi ngày giờ hút của xét nghiệm đến máy
chủ LIS. Được bỏ chọn theo mặc định.

Giới thiệu về cài đặt Data Link Layer (Lớp đường dẫn dữ liệu) LIS
Người vận hành cấu hình trao đổi dữ liệu nhị phân theo chuỗi giữa hệ thống
và LIS trong LIS Configuration (Cấu hình LIS) Data Link Layer (Lớp đường dẫn
dữ liệu). Lớp liên kết dữ liệu không xử lý nội dung của dữ liệu được trao đổi.
Data Link Layer (Lớp Lưu ý
đường dẫn dữ liệu)
Frame Size (Cỡ
khung)

Phạm vi văn bản khung hình là 240–64.000 ký tự.
Nếu văn bản thông báo không vừa trong một
khung thì hệ thống sẽ gửi một phần thông báo
dưới dạng một thông báo khung xen giữa.
Kích thước khung mà hệ thống sử dụng để truyền
hoặc nhận dữ liệu phải khớp với LIS đã kết nối. Để
xác định kích thước khung, hãy tham khảo tài liệu
về LIS.

Query Timeout (Thời
gian chờ truy vấn)

Số giây hệ thống chờ LIS trả lời lệnh hoặc phản hồi.
Giá trị mặc định là 8 giây.

No Response Timeout
(Không có thời gian
chờ phản hồi) (chỉ
ASTM)

Số giây hệ thống chờ LIS trả lời một lệnh hoặc phản
hồi bằng giao thức ASTM đã được cấu hình. Nếu
LIS không phản hồi, hệ thống sẽ hết thời gian chờ.
Giá trị mặc định là 15 giây.

Interframe Timeout
(Thời gian chờ liên
khung) (chỉ ASTM)

Số giây hệ thống sẽ chờ nếu hết thời gian chờ. Điều
này diễn ra khi máy nhận chờ một khung có giao
thức ASTM đã cấu hình. Giá trị mặc định là 30 giây.

Busy Timeout (Thời
gian chờ bận) (chỉ
ASTM)

Số giây hệ thống chờ nhận thông báo bận từ LIS
có giao thức ASTM đã cấu hình. Giá trị mặc định là
10 giây.
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Giới thiệu về cài đặt LIS Physical Layer (Lớp vật lý)
Người vận hành cấu hình một kết nối TCP/IP giữa hệ thống và LIS trong LIS
Configuration (Cấu hình LIS) Physical Layer (Lớp vật lý).
Physical Layer (Lớp vật lý)

Lưu ý

TCP/IP Connection (Kết nối TCP/IP)

Truyền thông kết nối mà LIS IP
Address (Địa chỉ IP LIS) và LIS Port
(Cổng LIS) xác định. Được chọn theo
mặc định.

LIS IP Address (Địa chỉ IP LIS)

Địa chỉ IP cho LIS.

LIS Port (Cổng LIS)

Cổng mà kết nối mạng sử dụng để
hỗ trợ Truy vấn LAB-27 cho Giao dịch
AWOS và Giao dịch thay đổi trạng
thái LAB-29 từ hệ thống. Cấu hình
cổng chưa sử dụng.

System Port (Cổng hệ thống)

Cổng mà kết nối mạng sử dụng để
hỗ trợ Giao dịch yêu cầu LAB-28 từ
ASTM. Giá trị mặc định là Com1.

Send Keep Alive (Gửi Duy trì Hoạt
động) (chỉ ASTM)

Hệ thống theo dõi định kỳ trạng thái
kết nối TCP/IP. Được chọn theo mặc
định. Tập tin cấu hình máy khách hệ
thống chỉ định khung thời gian định
kỳ để kiểm tra kết nối.

Giới thiệu về LAS Configuration (Cấu hình LAS)
Khi nạp mẫu từ LAS, hệ thống sẽ giao tiếp với LAS để lập chỉ mục các mẫu.
Người vận hành cấu hình Operator Settings (Cài đặt của người vận hành)
trong Settings (Cài đặt) LAS Configuration (Cấu hình LAS). Nhà cung cấp dịch
vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương cấu hình Service Settings (Cài đặt dịch vụ).
LAS Configuration (Cấu Lưu ý
hình LAS)
Enable LAS Connection
(Bật kết nối LAS)

Lựa chọn bật hoặc tắt kết nối LAS.

Operator Settings (Cài
Cài đặt mà người vận hành có thể cấu hình cho
đặt của người vận hành) LAS.
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LAS Configuration (Cấu Lưu ý
hình LAS)
Reagent Level Step Size
(Cỡ bước mức thuốc
thử)

Thay đổi nồng độ thuốc thử khiến bộ kích hoạt
gửi thông báo tới LAS. Ví dụ: nếu nồng độ thuốc
thử hiện tại là 100 và kích thước bước là 20, thì
hệ thống sẽ gửi một bản cập nhật tóm tắt khi
nồng độ đạt tới 80, 60, 40, v.v.

Connection Type (Loại
kết nối)

Serial (Sê-ri) hoặc Ethernet.

Serial (Sê-ri)

LAS và hệ thống được kết nối qua một cổng nối
tiếp.

Baud Rate (Tốc độ Baud) Tốc độ mà hệ thống truyền thông tin kênh liên
lạc tới điểm kết nối cổng nối tiếp.
COM Port (Cổng COM)

Giao diện liên lạc nối tiếp mà thông tin được
truyền đến hoặc truyền đi qua đó, 1 bit mỗi lần.

Data Bits (Bit dữ liệu)

Số bit được phân phối cho dữ liệu bằng kết nối
cổng nối tiếp.

Flow Control (Điều khiển Tín hiệu trong giao diện để tạm dừng và tiếp tục
lưu lượng)
truyền dữ liệu bằng kết nối cổng nối tiếp.
Parity (Cân bằng)

Bit mà hệ thống sử dụng để phát hiện lỗi bằng
kết nối cổng nối tiếp.

Stop Bits (Bit dừng)

Điểm kết thúc của một khung có kết nối cổng
nối tiếp.

Ethernet

LAS và hệ thống được kết nối qua một cổng
Ethernet.

Local IP (IP cục bộ)

Địa chỉ IP của hệ thống giao tiếp với LAS.

Local Port (Cổng cục bộ) Cổng Ethernet trên hệ thống giao tiếp với LAS.
Remote IP (IP từ xa)

Địa chỉ IP của LAS.

Remote Port (Cổng từ
xa)

Cổng Ethernet của LAS.

Service Settings (Cài đặt Cài đặt mà nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
dịch vụ)
tại địa phương có thể cấu hình cho LAS.
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LAS Configuration (Cấu Lưu ý
hình LAS)
Connection Reset Wait
Khoảng thời gian chờ trước khi khôi phục kết nối
Period (Thời gian chờ đặt LAS.
lại kết nối)
Inactivity Timeout for
Sending Keep Alive
Message (Thời gian chờ
không hoạt động để gửi
thông báo trực tuyến)

Thời gian nghỉ trước khi gửi một thông báo "Vẫn
đang kết nối" tới LAS. Hệ thống sử dụng thông
báo "Vẫn đang kết nối" để kiểm tra trạng thái kết
nối.

System Health Response Thời gian trễ tối thiểu giữa 2 thông báo "Phản
Message Delay (Hoãn
hồi về tình trạng thiết bị".
thông báo phản hồi về
tình trạng hệ thống)
Max Message Retries on Số lần tối đa mà hệ thống gửi lại một thông báo
Ack Timeout (Số lần thử về Thời gian chờ xác nhận (thời gian tối đa mà
lại thông báo tối đa trên SHC chờ thông báo ACK từ LAS).
thời gian chờ tin báo
nhận)
Max message retries on
Nack (Số lần thử lại
thông báo tói đa trên
Nack)

Số lần tối đa mà hệ thống gửi lại một thông báo
sau khi nhận được Xác nhận âm tính (hệ thống
gửi tới LAS một thông báo và LAS gửi NACK thay
vì ACK tới SHC).

Message Resend Wait
Hệ thống chờ trong khoảng thời gian tối thiểu
Period on Ack Timeout
này trước khi gửi lại thông báo về Thời gian chờ
(Thời gian chờ gửi lại
xác nhận.
thông báo trên thời gian
chờ tin báo nhận)
Test Inventory Response
Message Delay (Hoãn
thông báo phản hồi bản
kiểm kê xét nghiệm)

Thời gian trễ tối thiểu giữa 2 thông báo "Phản
hồi kiểm kê xét nghiệm" (một thông báo phản
hồi chứa thông tin chi tiết về xét nghiệm cho
một yêu cầu kiểm kê xét nghiệm).

Giới thiệu về cài đặt Reports Setup (Cài đặt báo cáo)
Người vận hành cấu hình Reports Setup (Cài đặt báo cáo) để:
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• Chọn khổ giấy và tùy chỉnh phần đầu trang chuẩn.
• Kích hoạt 1 báo cáo kết quả tự động: Báo cáo ở thời gian chạy hoặc Báo
cáo kết quả trong phòng xét nghiệm theo mẫu.
• Tùy chỉnh mục chọn trường qua danh sách chọn cho một số loại báo cáo
kết quả khác nhau.
• Chọn tùy chọn in.
Hệ thống sẽ nhóm các thông số thiết lập báo cáo có thể cấu hình thành
những danh mục sau:
• General (Chung) (Trang 873 Giới thiệu về cài đặt báo cáo chung)
• Automatic Reports (Báo cáo tự động) (Trang 874 Giới thiệu về cài đặt
Automatic Reports (Báo cáo tự động))
• Result Reports (Báo cáo kết quả) (Trang 877 Giới thiệu về cài đặt Result
Reports (Báo cáo kết quả))
Printers Setup (Cài đặt máy in) mở cửa sổ Devices and Printers (Thiết bị và
máy in) từ Windows Control Panel (Bảng điều khiển Windows). Từ cửa sổ
này, người vận hành có thể:
• Thêm hoặc xóa các máy in cục bộ hoặc máy in mạng.
• Đặt máy in mặc định để in báo cáo.
• Cập nhật các tùy chọn máy in.
Khi có một báo cáo hoặc người vận hành thực hiện sửa đổi trong một tab,
các tùy chọn để Save (Lưu) hoặc Clear (Xóa) sẽ khả dụng. Clear (Xóa) sẽ đưa
màn hình về cài đặt được lưu gần đây nhất.
Giới thiệu về cài đặt báo cáo chung
Người vận hành cấu hình khổ giấy báo cáo, tên cơ sở xét nghiệm, đầu trang
và chân trang trong phần General (Chung) của Reports Setup (Cài đặt báo
cáo).
General (Chung)

Lưu ý

Default Paper Size (Cỡ giấy
mặc định)

Menu thả xuống bao gồm: Letter hoặc A4

Facility Name (Tên cơ sở)

Tối đa 60 ký tự sẽ hiển thị ở đầu báo cáo

Header Line 1 (Dòng đầu trang Phần đầu trang tùy chỉnh gồm tối đa 60
1)
ký tự sẽ hiển thị trong Facility Name
Header Line 2 (Dòng đầu trang Phần đầu trang tùy chỉnh gồm tối đa 60
2)
ký tự sẽ hiển thị trong Header Line 1
Footer Line (Dòng chân trang) Chân trang tùy chỉnh gồm tối đa 60 ký tự
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Printers Setup (Cài đặt máy in) mở cửa sổ Devices and Printers (Thiết bị và
máy in) từ Windows Control Panel (Bảng điều khiển Windows). Từ cửa sổ
này, người vận hành có thể:
• Thêm hoặc xóa các máy in cục bộ hoặc máy in mạng.
• Đặt máy in mặc định để in báo cáo.
• Cập nhật các tùy chọn máy in.
Khi có một báo cáo hoặc người vận hành sửa đổi một tab, các tùy chọn để
Save (Lưu) hoặc Clear (Xóa) sẽ khả dụng. Clear (Xóa) sẽ đưa màn hình về cài
đặt được lưu gần đây nhất.
Giới thiệu về cài đặt Automatic Reports (Báo cáo tự động)
Người vận hành cấu hình loại báo cáo tự động trong Reports Setup (Cài đặt
báo cáo). Lab Results Report By Sample (Báo cáo kết quả phòng thí nghiệm
theo mẫu), nếu không thì báo cáo thời gian chạy sẽ được chọn làm báo cáo
tự động.
Automatic Reports
(Báo cáo tự động)

Lưu ý

Enable Automatic
Results Reports (Bật
báo cáo kết quả tự
động)

Chọn hộp kiểm này sẽ bật tính năng in báo cáo tự
động.

Automatic Results
Tự động kích hoạt khi Enable Automatic Results
Reports Configuration Reports (Bật báo cáo kết quả tự động) được bật.
(Cấu hình báo cáo kết
quả tự động)
Use Lab Results Report
by Sample (Sử dụng
báo cáo kết quả phòng
thí nghiệm theo mẫu)
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In báo cáo tự động được nhóm theo mẫu khi có
nhiều mẫu kể cả nhiều mẫu chất kiểm chuẩn và
bệnh phẩm. Nếu Use Operator-defined (Sử dụng
do Người vận hành xác định) trong Result Reports
(Báo cáo kết quả) được chọn, cấu hình Report Title
(Tiêu đề báo cáo) (trong khu vực Custom Report
Configuration (Cấu hình báo cáo tùy chỉnh) của
Result Reports (Báo cáo kết quả)). Nếu người vận
hành không nhập tiêu đề, tiêu đề báo cáo sẽ được
đặt mặc định thành Lab Results Report By Sample
(Báo cáo kết quả phòng thí nghiệm theo mẫu).

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

18 Setup (Cài đặt): Settings (Cài đặt)

Automatic Reports
(Báo cáo tự động)

Lưu ý

Sample Type (Loại
mẫu)

In báo cáo kết quả trong phòng xét nghiệm theo
các loại mẫu sau:
• All (Tất cả)
• Patient (Bệnh nhân)
• Control (Kiểm chuẩn/chất kiểm chuẩn)
Bật khi Enable Automatic Results Reports (Bật báo
cáo kết quả tự động) được bật.

Use Runtime Reports In báo cáo ở thời gian thực có chứa tất cả kết quả
(Sử dụng báo cáo thời xét nghiệm theo trình tự thời gian hoàn thành kết
gian hoạt động)
quả xét nghiệm. Được bật khi cài đặt Enable
Automatic Results Reports (Bật báo cáo kết quả tự
động) được bật. Trường này tự động bật Print Now
(In ngay bây giờ) và Restart Page Number (Bắt đầu
lại số trang).
Print Now (In ngay bây In báo cáo thời gian chạy khi có báo cáo đang chờ
giờ)
xử lý và bật bằng Use Runtime Reports (Sử dụng
báo cáo thời gian hoạt động). Nếu Print to File (In
vào tập tin) được cấu hình, thì Print Now (In ngay
bây giờ) sẽ khởi chạy khi tập tin hiện tại đóng và
một tập tin mới mở ra, bắt đầu lại với trang số 1.
Nếu Print to Printer (In vào máy in) được cấu hình,
Print Now (In ngay bây giờ) sẽ in mọi trang đang
chờ xử lý ra máy in và số trang không đặt lại.
Restart Page Number
(Bắt đầu lại số trang)

Bật khi Use Runtime Reports (Sử dụng báo cáo thời
gian hoạt động) được chọn. Nếu Print to File (In
vào tập tin) được cấu hình, thì số trang sẽ được
thiết lập lại khi tập tin hiện tại đóng và một tập tin
mới mở ra. Nếu Print to Printer (In vào máy in)
được cấu hình, số trang được đặt lại thành 1 khi
in tất cả các trang đang chờ xử lý.

Automatic Results
Cấu hình vị trí in: ra máy in hoặc lưu vào một tập
Report Destination
tin.
(Đích báo cáo kết quả
tự động)
Print to Printer (In vào Cấu hình báo cáo tự động để in ra một máy in được
máy in)
chỉ định.
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Automatic Reports
(Báo cáo tự động)

Lưu ý

Results Count (Số
lượng kết quả)

Chỉ định số lượng kết quả tích lũy trước khi báo
cáo tự động (Báo cáo thời gian chạy hoặc Báo cáo
kết quả trong phòng xét nghiệm) in ra máy in. Số
lượng kết quả có thể nằm trong khoảng từ 1–100.
Giá trị mặc định là 1.

Print to File (In vào tập Cấu hình báo cáo tự động để lưu tập tin vào vị trí
tin)
được chỉ định.
Results Count (Số
lượng kết quả)

Chỉ định số lượng kết quả tích lũy trước khi báo
cáo tự động in ra một tập tin. Số lượng kết quả có
thể nằm trong khoảng từ 1–100. Giá trị mặc định
là 100.

Printer Options (Tùy
chọn máy in)

Cấu hình thời điểm báo cáo sẽ tự động in.

Name (Tên)

Xác định máy in nào sẽ in báo cáo tự động.

Paper Size (Cỡ giấy)

Cung cấp 2 khổ giấy: Letter (Thư) hoặc A4.

2-Sided Print (In 2
mặt)

Chọn tùy chọn này để in trên cả hai mặt giấy.

File Options (Tùy chọn Cấu hình vị trí báo cáo tự động lưu.
tập tin)
Location (Vị trí)

Chỉ định đường dẫn hoặc vị trí tập tin lưu báo cáo.

Select Folder (Chọn
thư mục)

Mở cửa sổ Browse For Folder để người vận hành
chọn một vị trí thư mục sẽ lưu trữ tập tin báo cáo.

View Files (Xem tập
tin)

Xem danh sách các tập tin in đã tạo hiện có.

Printers Setup (Cài đặt máy in) mở cửa sổ Devices and Printers (Thiết bị và
máy in) từ Windows Control Panel (Bảng điều khiển Windows). Từ cửa sổ
này, người vận hành có thể:
• Thêm hoặc xóa các máy in cục bộ hoặc máy in mạng.
• Đặt máy in mặc định sẽ in báo cáo.
• Cập nhật các tùy chọn máy in.
Khi có một báo cáo hoặc người vận hành sửa đổi một tab, các tùy chọn để
Save (Lưu) hoặc Clear (Xóa) sẽ khả dụng. Clear (Xóa) sẽ đưa màn hình về cài
đặt được lưu gần đây nhất.
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Giới thiệu về cài đặt Result Reports (Báo cáo kết quả)
Người vận hành cấu hình nội dung báo cáo kết quả trong phần Result Reports
(Báo cáo kết quả) của Reports Setup (Cài đặt báo cáo).
Result Reports (Báo cáo kết
quả)

Lưu ý

Select a report type to view/
Các tùy chọn menu thả xuống để chỉnh
edit its configuration (Chọn
sửa hoặc xem các loại báo cáo.
loại báo cáo để xem/chỉnh sửa
cấu hình của nó)
Lab Results Report By Sample
(Báo cáo kết quả phòng thí
nghiệm theo mẫu)

Thông tin kết quả xét nghiệm được nhóm
theo mẫu mà hệ thống in tự động hoặc in
khi có yêu cầu. Báo cáo này chứa kết quả
xét nghiệm cuối cùng cho 1 hoặc nhiều
mẫu (chỉ mẫu bệnh phẩm, kiểm chuẩn và
hiệu chuẩn hoặc mẫu bệnh phẩm, kiểm
chuẩn và hiệu chuẩn) trong 1 báo cáo.
Được chọn theo mặc định.

Lab Results Report By Test (Báo Thông tin kết quả xét nghiệm được nhóm
cáo kết quả phòng xét nghiệm theo xét nghiệm mà hệ thống chỉ in khi
theo xét nghiệm)
có yêu cầu. Báo cáo này chứa kết quả xét
nghiệm cuối cùng cho một xét nghiệm cụ
thể đối với nhiều mẫu (chỉ mẫu bệnh
phẩm, kiểm chuẩn và hiệu chuẩn hoặc
mẫu bệnh phẩm, kiểm chuẩn và hiệu
chuẩn) trong 1 báo cáo.
Runtime Report (Báo cáo thời
gian hoạt động)

Kết quả xét nghiệm theo trình tự thời gian
hoàn thành kết quả xét nghiệm. Người
vận hành cấu hình tùy chọn này để tự
động in và mức độ chi tiết bao gồm số
lượng bản sao và số lượng bản sao trung
bình.

Chartable and Consolidated
Patient Results Reports (Báo
cáo kết quả dạng biểu đồ và
hợp nhất của bệnh nhân)

Báo cáo tổng hợp về bệnh nhân bao gồm
tất cả các mẫu và kết quả xét nghiệm của
các mẫu đó cho 1 ID bệnh nhân trong một
khoảng thời gian do người vận hành chỉ
định. Báo cáo dạng biểu đồ bao gồm 1
mẫu ID bệnh nhân trong 1 khoảng thời
gian.
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Result Reports (Báo cáo kết
quả)

Lưu ý

Use Predefined (Sử dụng đã xác Cấu hình nội dung báo cáo mặc định.
định trước)
Hiển thị Report Fields Pick List (Danh sách
chọn trường báo cáo) ở chế độ chỉ xem.
Use Operator-defined (Sử dụng Một cấu hình nội dung báo cáo có thể tùy
do Người vận hành xác định) chỉnh. Một số tùy chọn khả dụng trong
Report Fields Pick List (Danh sách chọn
trường báo cáo) trong khi các tùy chọn
khác vẫn bắt buộc.
Mask Patient ID and Name for
all tests (Che ID và tên bệnh
nhân đối với tất cả các thử
nghiệm)

In ID và tên bệnh nhân ở dạng "****" trên
loại báo cáo được chọn.

Header/Footer (Đầu trang/
chân trang)

Một tiêu đề và chân trang báo cáo được
tùy chỉnh. Chỉ được bật khi người vận
hành chọn Runtime Report (Báo cáo thời
gian hoạt động) hoặc Chartable and
Consolidated Patient Results Reports (Báo
cáo kết quả dạng biểu đồ và hợp nhất của
bệnh nhân) là loại báo cáo.

Người vận hành cấu hình các trường có trong báo cáo kết quả trong phần
Custom Report Configuration (Cấu hình báo cáo tùy chỉnh) của Reports Setup
(Cài đặt báo cáo).
Custom Report
Lưu ý
Configuration (Cấu hình báo
cáo tùy chỉnh)
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Report Title (Tiêu đề báo cáo)

Một tiêu đề có thể tùy chỉnh cho mọi
báo cáo

Report Fields Pick List (Danh
sách chọn trường báo cáo)

Một danh sách tùy chỉnh cho phép người
vận hành chọn Patient Sample Fields
(Trường mẫu bệnh nhân) hoặc Calibrator
or Control Sample Fields (Trường mẫu
hiệu chuẩn và kiểm chuẩn).

Patient Sample Fields (Trường
mẫu bệnh nhân)

Người vận hành chọn những trường tùy
chỉnh nào được đưa vào báo cáo. Các tab
bao gồm Patient Fields (Trường bệnh
nhân), Sample Fields (Trường mẫu) và
Results Fields (Trường kết quả).
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Custom Report
Lưu ý
Configuration (Cấu hình báo
cáo tùy chỉnh)
Patient Fields (Trường bệnh
nhân)

Một tab để người vận hành chọn các
trường phù hợp với bệnh nhân.

Sample Fields (Trường mẫu)

Một tab để người vận hành chọn các
trường phù hợp với mẫu bệnh phẩm.

Results Fields (Trường kết quả) Một tab để người vận hành chọn các
trường phù hợp với kết quả của bệnh
nhân.
Calibrator or Control Sample
Các tab để người vận hành chọn các
Fields (Trường mẫu hiệu chuẩn trường tùy chỉnh cho báo cáo: Calibrator
và kiểm chuẩn)
or Control Sample Fields (Trường mẫu
hiệu chuẩn và kiểm chuẩn), Sample Fields
(Trường mẫu) và Results Fields (Trường
kết quả)
Control Fields (Trường chất
kiểm chuẩn)

Một tab để người vận hành chọn các
trường phù hợp với chất hiệu chuẩn hoặc
chất kiểm chuẩn.

Sample Fields (Trường mẫu)

Một tab để người vận hành chọn các
trường phù hợp với mẫu chất hiệu chuẩn
hoặc chất kiểm chuẩn.

Results Fields (Trường kết quả) Một tab để người vận hành chọn các
trường phù hợp với kết quả chất hiệu
chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn.
Printers Setup (Cài đặt máy in) mở cửa sổ Devices and Printers (Thiết bị và
máy in) từ Windows Control Panel (Bảng điều khiển Windows). Từ cửa sổ
này, người vận hành có thể:
• Thêm hoặc xóa các máy in cục bộ hoặc máy in mạng.
• Đặt máy in mặc định sẽ in báo cáo.
• Cập nhật các tùy chọn máy in.
Khi có một báo cáo hoặc người vận hành sửa đổi một tab, các tùy chọn để
Save (Lưu) hoặc Clear (Xóa) sẽ khả dụng. Clear (Xóa) sẽ đưa màn hình về cài
đặt được lưu gần đây nhất.
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Giới thiệu về Directories (Thư mục)
Directories (Thư mục) cung cấp một cơ sở dữ liệu thông tin có thể chọn lựa,
như nhận xét và tên bác sĩ.
Người vận hành có thể sắp xếp các danh sách danh mục theo thứ tự tăng
dần hoặc giảm dần theo cột và có thể lọc để danh sách để chỉ hiển thị những
hồ sơ đáp ứng được các tiêu chí lọc. Tổng số hồ sơ trong danh mục được
hiển thị ở bên phải màn hình. Ở chế độ xem lọc, số này là tổng số hồ sơ trong
chính màn hình đó.
Ngoài ra, người vận hành có thể tạo, sao chép, chỉnh sửa, xem và xóa hồ sơ
trong danh mục.
Lưu ý những điểm sau:
• Mỗi loại danh mục cho phép tối đa 255 mục nhập.
• Thanh màu ở viền trái của trường biểu thị đó là thông tin bắt buộc.
• Các mục nhập trong danh mục không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
Bảng sau liệt kê các danh mục có sẵn:
Danh mục

Lưu ý

Physician (Bác sĩ)

Thông tin hồ sơ của bác sĩ giới thiệu

Location (Vị trí)

Nguồn gốc của mẫu

Patient Status (Tình trạng
bệnh nhân)

Thông tin về tình trạng của bệnh nhân, có liên
quan đến mẫu

Species (Loài)

Loại mẫu

Sample Comment (Nhận
xét về mẫu)

Nhận xét về mẫu

Patient Comment (Nhận
xét về bệnh nhân)

Nhận xét về bệnh nhân

Result Comment (Nhận
xét về kết quả)

Nhận xét về kết quả xét nghiệm

Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Physician (Bác sĩ)
Danh mục Physician (Bác sĩ) là một cơ sở dữ liệu chứa tên bác sĩ và thông tin
liên hệ.
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*
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Trường

Lưu ý

Số ký tự

First (Đầu tiên)

Tên của bác sĩ

*

Middle (Giữa)

Tên đệm của bác sĩ

*

Last (Cuối cùng) Họ của bác sĩ

*

ID

ID của bác sĩ (bắt buộc)

10

Affiliation (Liên
kết)

Nhóm, tên văn phòng hoặc bệnh
viện của bác sĩ

30

Street (Đường)

Địa chỉ đường phố của bác sĩ

30

City (Thành phố) Thành phố nơi bác sĩ làm việc

25

State/Province
Tiểu bang hoặc tỉnh nơi bác sĩ làm
(Tiểu bang/tỉnh) việc

20

Postal Code (Mã Mã bưu chính của nơi bác sĩ làm việc 20
bưu điện)
Phone (Điện
thoại)

Số điện thoại của bác sĩ

20

Remarks (Ghi
chú)

Các nhận xét dành riêng cho hồ sơ
bác sĩ

30

LƯU Ý: * Độ dài tối đa kết hợp cho các trường Title (Tiêu đề), First (Đầu
tiên), Middle (Giữa) và Last (Cuối cùng) của bác sĩ là 30 ký tự (kể cả các dấu
cách được chèn tự động khi sử dụng 2 trường trở lên). Sử dụng các nguyên
tắc sau khi nhập thông tin vào trường chức danh và tên của bác sĩ:
• Nếu 1 trường có dữ liệu, thì độ dài của mục nhập không được vượt quá
30 ký tự.
• Nếu 2 trường có dữ liệu, thì độ dài kết hợp của các mục nhập không được
vượt quá 29 ký tự.
• Nếu 3 trường có dữ liệu, thì độ dài kết hợp của các mục nhập không được
vượt quá 28 ký tự.
• Nếu cả 4 trường đều có dữ liệu, thì độ dài kết hợp của các mục nhập không
được vượt quá 27 ký tự.
Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Location (Vị trí)
Danh mục Location (Vị trí) là một cơ sở dữ liệu về các địa điểm thu thập mẫu.
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Trường

Lưu ý

Số ký tự

Location (Vị trí)

Địa điểm thu thập mẫu

20

Remarks (Ghi
chú)

Các nhận xét dành riêng cho hồ sơ
vị trí

30

Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Patient Status (Tình trạng bệnh nhân)
Danh mục Patient Status (Tình trạng bệnh nhân) là một cơ sở dữ liệu về tình
trạng bệnh nhân. Các tình trạng này bao gồm điều kiện hoặc vị trí hiện tại
của bệnh nhân.
Trường

Lưu ý

Số ký tự

Patient Status
Thông tin về tình trạng bệnh nhân
(Tình trạng bệnh
nhân)

12

Remarks (Ghi
chú)

30

Các nhận xét dành riêng cho hồ sơ
tình trạng bệnh nhân

Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Species (Loài)
Danh mục Species (Loài) là một cơ sở dữ liệu chứa thông tin liên quan đến
dạng (loại) mẫu.
Trường

Lưu ý

Số ký tự

Species (Loài)

Thông tin về dạng mẫu

12

Remarks (Ghi
chú)

Các nhận xét dành riêng cho hồ sơ
dạng

30

Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Sample Comment (Nhận xét về mẫu)
Danh mục Sample Comment (Nhận xét về mẫu) là một cơ sở dữ liệu chứa
thông tin liên quan đến mẫu. Thông tin này bao gồm tình trạng hoặc nguồn
gốc của mẫu.
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Trường

Lưu ý

Số ký tự

Sample
Comment
(Nhận xét về
mẫu)

Thông tin về mẫu

256

Remarks (Ghi
chú)

Các nhận xét dành riêng cho hồ sơ
về mẫu

30

Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Patient Comment (Nhận xét về bệnh nhân)
Danh mục Patient Comment (Nhận xét về bệnh nhân) là một cơ sở dữ liệu
chứa thông tin liên quan đến bệnh nhân.
Trường

Lưu ý

Số ký tự

Patient
Comment
(Nhận xét về
bệnh nhân)

Thông tin về bệnh nhân

256

Remarks (Ghi
chú)

Các nhận xét dành riêng cho hồ sơ
bệnh nhân

30

Giới thiệu về hồ sơ trong danh mục Result Comment (Nhận xét về kết quả)
Danh mục Result Comment (Nhận xét về kết quả) là một cơ sở dữ liệu chứa
các nhận xét định sẵn liên quan đến kết quả xét nghiệm.
Trường

Lưu ý

Số ký tự

Result Comment Thông tin về kết quả
(Nhận xét về kết
quả)

256

Remarks (Ghi
chú)

30

Các nhận xét dành riêng cho hồ sơ
kết quả

Giới thiệu về IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
Tab IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM) trong Settings (Cài
đặt) cho phép các phòng xét nghiệm cấu hình các tính năng cho IM Analyzer.
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Tính năng

Lưu ý

Test Scheduling (Lên Thiết lập trình tự xử lý xét nghiệm của máy phân
lịch trình xét nghiệm) tích trên một mẫu bệnh phẩm xác định
(Trang 885 Giới thiệu về Test Scheduling (Lên lịch
trình xét nghiệm) trong IM Standard Configuration
(Cấu hình tiêu chuẩn IM)).
Sample Scheduling
(Lên lịch trình mẫu)

Thiết lập thứ tự xử lý các mẫu của máy phân tích
(Trang 885 Giới thiệu về Sample Scheduling (Lên
lịch trình mẫu) trong IM Standard Configuration
(Cấu hình tiêu chuẩn IM)).

Fluid Percentage
Volume Threshold
(Ngưỡng phần trăm
thể tích chất lỏng)

Đặt mức lưu chất trong một lọ đựng lưu chất trên
hệ thống IM mà tại đó hệ thống đưa ra thông báo
ở mức cảnh báo cho người vận hành
(Trang 886 Giới thiệu về Fluid Percentage Volume
Threshold (Ngưỡng phần trăm thể tích chất lỏng)
trong IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu
chuẩn IM)).

Reagent Pack EOL
Warning Threshold
(Ngưỡng cảnh báo
EOL của gói thuốc
thử)

Đặt các điều kiện cuối vòng đời (EOL) cho các gói
thuốc thử trên IM. Hệ thống đăng cảnh báo khi một
gói thuốc thử đáp ứng 1 hoặc nhiều điều kiện trong
số những điều kiện do phòng xét nghiệm chỉ
định này (Trang 886 Giới thiệu về Reagent Pack
EOL Warning Threshold (Ngưỡng cảnh báo EOL
của gói thuốc thử) trong IM Standard
Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)).

Control Bracket:
Reagent Reserve (Giá
đỡ điều khiển: Dự trữ
thuốc thử)

Đặt số bộ chất kiểm chuẩn mà máy phân tích lưu
giữ để xử lý các chất kiểm chuẩn nằm ở cuối khung
của những xét nghiệm được tạo khung chất kiểm
chuẩn đang xử lý (Trang 887 Dự trữ bộ chất kiểm
chuẩn cho các xét nghiệm theo khung mở trên IM
trong IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu
chuẩn IM)).

Repeat Sample
Đặt các điều kiện sẽ tự động kích hoạt tính năng
Aspiration (Lặp lại hút lặp lại các thao tác hút mẫu (Trang 887 Giới thiệu
mẫu)
về Repeat Sample Aspiration (Lặp lại hút mẫu)
trong IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu
chuẩn IM)).

884

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

18 Setup (Cài đặt): Settings (Cài đặt)

Tính năng

Lưu ý

Other Options (Tùy
chọn khác)

Bật và tắt tính năng tự động dỡ gói thuốc thử trên
IM (Trang 888 Giới thiệu về Automatic Reagent
Pack Unload (Tự động dỡ tải gói thuốc thử) trong
IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn
IM)).

Giới thiệu về Test Scheduling (Lên lịch trình xét nghiệm) trong IM Standard
Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
Khu vực Test Scheduling (Lên lịch trình xét nghiệm) trong IM Standard
Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM) cho phép các phòng xét nghiệm ưu
tiên thứ tự xét nghiệm mà hệ thống xử lý trên IM đối với từng mẫu bệnh
phẩm. Người vận hành không thể thay đổi lựa chọn này khi hệ thống
Processing (Đang xử lý) mẫu.
Cài đặt này có các tùy chọn sau:
Tùy chọn

Lưu ý

Optimized Test Throughput (Thông Hệ thống tự động tiến hành các xét
lượng xét nghiệm tối ưu)
nghiệm theo thứ tự hiệu quả nhất.
Maximize Number of Tests (Số lượng Trước tiên, hệ thống xử lý các xét
xét nghiệm tối đa)
nghiệm yêu cầu thể tích mẫu nhỏ
nhất, sau đó sẽ xử lý các xét nghiệm
yêu cầu thể tích mẫu lớn hơn.
Maximize Usable Volume (Thể tích
khả dụng tối đa)

Trước tiên hệ thống xử lý các xét
nghiệm yêu cầu thể tích mẫu lớn
nhất, sau đó sẽ xử lý các xét nghiệm
yêu cầu thể tích mẫu nhỏ hơn.

Theo mặc định, Optimized Test Throughput (Thông lượng xét nghiệm tối
ưu) được bật. Thay đổi lựa chọn này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công suất
của IM. Tính năng Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) sẽ ghi lại mọi thay
đổi đối với lựa chọn Test Scheduling (Lên lịch trình xét nghiệm).
Giới thiệu về Sample Scheduling (Lên lịch trình mẫu) trong IM Standard
Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
Phần Sample Scheduling (Lên lịch trình mẫu) trong IM Standard
Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM) cho phép các phòng xét nghiệm đặt
thứ tự ưu tiên xử lý mẫu của hệ thống. Người vận hành không thể thay đổi
lựa chọn này khi hệ thống Processing (Đang xử lý) mẫu.
Cài đặt này có các tùy chọn sau:
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Tùy chọn

Lưu ý

Optimized Sample Throughput
(Thông lượng mẫu tối ưu)

Hệ thống tự động xử lý các mẫu theo
thứ tự hiệu quả nhất.

Sample Entry Order (Lệnh nhập
mẫu)

Hệ thống xử lý các mẫu theo thứ tự
gửi.

Theo mặc định, Optimized Sample Throughput (Thông lượng mẫu tối ưu)
được bật. Thay đổi lựa chọn này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công suất của
IM. Tính năng Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) sẽ ghi lại mọi thay
đổi đối với lựa chọn Sample Scheduling (Lên lịch trình mẫu).
Giới thiệu về Fluid Percentage Volume Threshold (Ngưỡng phần trăm thể tích chất
lỏng) trong IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
Khu vực Fluid Percentage Volume Threshold (Ngưỡng phần trăm thể tích
chất lỏng) trong IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM) cho
phép các phòng xét nghiệm đặt ngưỡng cảnh báo cho các lọ đựng dung dịch
trên hệ thống. Khi mức dung dịch trong lọ đựng đạt tới giá trị ngưỡng do
phòng xét nghiệm chỉ định này, hệ thống sẽ hiện thông báo cảnh báo cho
người vận hành.
Giá trị ngưỡng áp dụng cho những lọ đựng dung dịch sau:
• IM Acid (A-xít IM)
• IM Base (Ba-zơ IM)
• IM Cleaner (Chất vệ sinh IM)
• IM Wash (Nước rửa IM)
Theo mặc định, hệ thống sẽ đưa ra thông báo cảnh báo khi một lọ đựng
dung dịch trên hệ thống ở mức 10% thể tích ban đầu. Hệ thống sẽ ghi lại
mọi thay đổi cho giá trị Fluid Percentage Volume Threshold (Ngưỡng phần
trăm thể tích chất lỏng) trong Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra).
Giới thiệu về Reagent Pack EOL Warning Threshold (Ngưỡng cảnh báo EOL của gói
thuốc thử) trong IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
Phần Reagent Pack EOL Warning Threshold (Ngưỡng cảnh báo EOL của gói
thuốc thử) trong IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM) cho
phép các phòng xét nghiệm đặt ngưỡng cảnh báo khi các gói thuốc thử trên
IM đạt tới điều kiện EOL (cuối vòng đời). Khi một gói thuốc thử đạt tới giá trị
ngưỡng bất kỳ do phòng xét nghiệm chỉ định, hệ thống sẽ hiện thông báo
cảnh báo cho người vận hành.
Các phòng xét nghiệm có thể đặt ngưỡng cảnh báo cho các điều kiện EOL
sau:
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Tùy chọn

Lưu ý

Hours remaining for OBS (Số giờ ổn Số giờ trước khi một gói thuốc thử
định trên hệ thống còn lại) (độ ổn
mở không còn ổn định trên hệ
định trên hệ thống)
thống. Giá trị mặc định là 24.
Days remaining for lot expiration (Số Số ngày còn lại trước khi lô thuốc thử
ngày còn lại cho đến hạn sử dụng lô) hết hạn. Giá trị mặc định là 7 ngày.
Tests remaining with reagent pack Số lượng xét nghiệm vẫn còn trong
inventory (Số xét nghiệm còn lại với gói thuốc thử. Giá trị mặc định là 10
số gói thuốc thử lưu trữ)
xét nghiệm.
Hệ thống sẽ ghi lại mọi thay đổi đối với các giá trị Reagent Pack EOL Warning
Threshold (Ngưỡng cảnh báo EOL của gói thuốc thử) trong Audit Trail Log
(Nhật ký lịch sử kiểm tra).
Dự trữ bộ chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm theo khung mở trên IM trong IM
Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
1. Trên thanh Lệnh, chọn Setup (Cài đặt) > Settings (Cài đặt) > IM
Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM).
2. Trong phần Control Bracket: Reagent Reserve (Giá đỡ điều khiển: Dự trữ
thuốc thử), chọn số lượng bộ chất kiểm chuẩn thích hợp từ menu thả
xuống Reserve Control Sets (Bộ chất kiểm chuẩn dự trữ).
LƯU Ý: Hệ thống đặt số bộ này ở trạng thái dự trữ để hoàn thành mọi
xét nghiệm có khung mở.
3. Chọn Save (Lưu).
Giới thiệu về Repeat Sample Aspiration (Lặp lại hút mẫu) trong IM Standard
Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
Phần Repeat Sample Aspiration (Lặp lại hút mẫu) trong IM Standard
Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM) cho phép các phòng xét nghiệm chọn
các điều kiện tự động lặp lại một thao tác hút mẫu. Các phòng xét nghiệm
có thể bật tự động lặp lại cho những điều kiện sau:
Điều kiện

Lưu ý

Insufficient Sample Volume (Không Ống hút mẫu không hút đủ thể tích
đủ thể tích mẫu)
mẫu để tiến hành tất cả các xét
nghiệm.
Clog (Bị kẹt)
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Điều kiện

Lưu ý

Sample Integrity Error (Lỗi đồng
nhất mẫu)

Hệ thống phát hiện thấy lỗi không
đặc hiệu về tính nguyên vẹn của
mẫu, bao gồm bong bóng hoặc bọt,
hay lỗi ở ống hút mẫu. Lỗi này không
bao gồm Clog (Bị kẹt) hoặc
Insufficient Sample Volume (Không
đủ thể tích mẫu).

LƯU Ý: Nếu lần hút mẫu ban đầu không thành công đối với bất kỳ cài đặt
cho phép lặp lại nào, IM Analyzer sẽ tự động thử thêm tối đa 2 lần hút mẫu.
Hệ thống kích hoạt tự động lặp lại một lần hút mẫu đối với Clog (Bị kẹt) hoặc
Sample Integrity Error (Lỗi đồng nhất mẫu) theo mặc định. Audit Trail Log
(Nhật ký lịch sử kiểm tra) Ghi lại mọi thay đổi đối với lựa chọn Repeat Sample
Aspiration (Lặp lại hút mẫu).
Giới thiệu về Automatic Reagent Pack Unload (Tự động dỡ tải gói thuốc thử) trong
IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM)
Cài đặt Automatic Reagent Pack Unload (Tự động dỡ tải gói thuốc thử) trong
IM Standard Configuration (Cấu hình tiêu chuẩn IM) cho phép hệ thống tự
động dỡ các gói thuốc thử không còn dùng được để xử lý xét nghiệm trên
IM. Khi các phòng xét nghiệm bật cài đặt này, hệ thống sẽ tự động dỡ các
gói thuốc thử đang ở 1 trong những điều kiện không thể sử dụng sau đây:
Điều kiện

Lưu ý

Cạn kiệt

Gói thuốc thử trống.

OBS (độ ổn định trên hệ thống) của OBS của gói thuốc thử đã hết.
gói đã hết
Hết hạn lô thuốc thử

The reagent lot is expired. (Lô thuốc
thử đã hết hạn.)

Gói giống nhau

Một hoặc nhiều gói thuốc thử trên
khay có ID gói giống nhau.

Nhiễm bẩn

Gói thuốc thử bị nhiễm bẩn.
LƯU Ý: Tình trạng nhiễm bẩn có thể
xảy ra nếu thiết bị nạp thuốc thử làm
rơi một gói và thuốc thử chảy tràn
trong ngăn đựng thuốc thử.

Lỗi nhiệt độ kéo dài
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Điều kiện

Lưu ý

Lỗi kiểm tra thể tích thừa

Các đợt kiểm tra cảm biến mức xác
định rằng gói thuốc thử bị cạn ngoài
dự kiến. IM Analyzer coi 3 lỗi kiểm
tra thể tích liên tiếp trên cùng một
gói thuốc thử là thừa.

Lô thuốc thử không tương thích

Thông tin xác định xét nghiệm chỉ
định một lô thuốc thử khác với lô của
các gói thuốc thử trên hệ thống.
LƯU Ý: Tình trạng này có thể xảy ra
khi quét một phiên bản mới của
thông tin xác định xét nghiệm. Các
gói thuốc thử trên hệ thống có thể
không tương thích với phiên bản xét
nghiệm mới.

Hệ thống bật cài đặt Automatic Reagent Pack Unload (Tự động dỡ tải gói
thuốc thử) theo mặc định và áp dụng cài đặt đó cho các loại gói thuốc thử
sau đây trên IM:
• Gói thuốc thử chính
• Gói thuốc thử phụ
• Chất pha loãng phụ
• Nước rửa phụ
• Gói giữ ẩm
Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) ghi lại mọi thay đổi đối với cài đặt này.

Giới thiệu về cài đặt bộ định tuyến
Quá trình thiết lập bộ định tuyến sẽ bao gồm cả cách cấu hình mạng LAN
và WAN. PCC, SH, CH và IM kết nối với cổng LAN của bộ định tuyến thông
qua bộ chuyển mạch. Cổng WAN của bộ định tuyến sẽ kết nối với mạng của
cơ sở. Các tập tin cấu hình bộ định tuyến được đưa vào bản dựng phần mềm
PCC. Tệp thiết lập bộ định tuyến được đặt tại
C:\Siemens\Bin\Router\RV130W_startup27-R1-Si-WO.cfg.

Giới thiệu về Alerts Configuration (Cấu hình Cảnh báo)
Tác vụ này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp.
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Alerts Configuration (Cấu hình Cảnh báo) giúp phòng xét nghiệm Suppress
(Xóa bỏ) và Unsuppress (Không xóa bỏ) khả năng hiển thị các cảnh báo được
chọn trên hệ thống. Các cảnh báo không xuất hiện trong Alerts Configuration
(Cấu hình Cảnh báo) sẽ không thể thu gọn được.
LƯU Ý: Tất cả các cảnh báo, cùng với nguyên nhân và hoạt động khắc phục
tương ứng, đều xuất hiện trong phần trợ giúp trực tuyến.
Người vận hành không thể Suppress (Xóa bỏ) hay Unsuppress (Không xóa
bỏ) cảnh báo trên máy tính bảng của người vận hành, bàn điều khiển mô
đun hay trên màn hình thiết bị di động.
LƯU Ý: Người vận hành có thể xem các cảnh báo đã thu gọn trên máy tính
bảng của người vận hành, bàn điều khiển mô đun hoặc trên màn hình thiết
bị di động, dù họ không thể Suppress (Xóa bỏ) chúng khỏi các thiết bị này.
Người vận hành phải nằm trong Group (Nhóm) G1 mới có thể Suppress (Xóa
bỏ) hoặc Unsuppress (Không xóa bỏ) cảnh báo. Người vận hành trong Group
(Nhóm) này cũng có thể cấu hình việc thu gọn cảnh báo ở các khu vực sau:
• Tổng quan về System (Hệ thống)
• Chi tiết mô đun
• Mô đun cảnh báo
Người vận hành trong Group (Nhóm) G1 có thể thực hiện các hoạt động sau:
Hành động

Lưu ý

Suppress (Xóa bỏ)

Thu gọn cảnh báo được chọn.

Unsuppress (Không xóa bỏ)

Xóa bỏ việc thu gọn cảnh báo được
chọn.

Show Suppressed (Hiển thị Bị xóa
bỏ)

Hiển thị tất cả các cảnh báo hiện bị
thu gọn, mức độ nghiêm trọng của
chúng, thời điểm hệ thống kích hoạt
cảnh báo và phần mô tả cảnh báo.
LƯU Ý: Tất cả người vận hành đều
có thể thực hiện hoạt động này.

Việc thu gọn hoặc bỏ thu gọn cảnh báo có hiệu lực ngay khi bạn chọn
Suppress (Xóa bỏ) hay Unsuppress (Không xóa bỏ). Hệ thống sẽ hiển thị
thông báo để xác nhận hoạt động này.
Hệ thống thực hiện các hành động sau đây khi thu gọn cảnh báo:
• Không hiển thị cảnh báo trên cột đèn, trong mô đun cảnh báo, trong phần
tổng quan về System (Hệ thống) và phần chi tiết mô đun
• Không phát ra bất kỳ âm cảnh báo nào
• Loại bỏ đèn chỉ báo màu đỏ hoặc vàng khỏi tính năng thích hợp trên
thanh Lệnh
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• Tiếp tục yêu cầu có giải pháp phù hợp cho cảnh báo
Chẳng hạn, nếu hệ thống thu gọn một cảnh báo làm ngừng việc xử lý các
xét nghiệm mới và xuất hiện các điều kiện gây ra cảnh báo, thì hệ thống
sẽ không cho phép bắt đầu xét nghiệm mới cho đến khi người vận hành
giải quyết điều kiện đó.
• Thêm một mục nhập vào Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra) liên quan
đến việc thu gọn (Trang 143 Xem Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra))
Bảng Alerts Configuration (Cấu hình Cảnh báo) có các cột sau:
Cột

Lưu ý
Cung cấp ô kiểm để người vận
hành trong Group (Nhóm) G1 chọn
các cảnh báo phù hợp để thu gọn.
Việc chọn ô kiểm sẽ cho phép người
vận hành Suppress (Xóa bỏ) hoặc
Unsuppress (Không xóa bỏ) cảnh
báo cho phù hợp.
LƯU Ý: Theo mặc định, mỗi cảnh
báo đều không bị thu gọn.
Hiển thị mức độ nghiêm trọng thích
hợp cho cảnh báo được chọn:
•
•

Alert Code (Mã Cảnh báo)

biểu thị một tình trạng cảnh
báo.
biểu thị một tình trạng lỗi.

Hiển thị mã nhận dạng duy nhất cho
cảnh báo. Người vận hành có thể sử
dụng mã này để tìm thêm thông tin
về cách xử lý cảnh báo trong phần
trợ giúp trực tuyến.

Suppress Status (Tình trạng Xóa bỏ) Biểu thị cảnh báo có bị thu gọn hay
không:
• Yes (Có) biểu thị cảnh báo bị thu
gọn.
• No (Không) biểu thị cảnh báo
không bị thu gọn.
LƯU Ý: Theo mặc định, trạng thái
của từng cảnh báo là No (Không).
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Cột

Lưu ý

Alert Text (Văn bản Cảnh báo)

Hiển thị nội dung của thông báo
cảnh báo.

Tính năng này sẽ hữu ích đối với những phòng xét nghiệm xử lý các điều
kiện cảnh báo qua các biện pháp thực hành trong quy trình thay vì qua thông
báo của hệ thống.

Giới thiệu về Banner Text (Văn bản biểu ngữ) trong General Setup (Cài
đặt chung)
Khu vực Banner Text (Văn bản biểu ngữ) trên thẻ Security Settings (Cài đặt
bảo mật) trong General Setup (Cài đặt chung) cho phép phòng xét nghiệm
hiển thị hoặc ẩn thông tin tùy chỉnh xuất hiện trên màn hình khởi động trong
lúc phần mềm khởi chạy. Mặc dù chỉ nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ địa phương
mới có thể tạo và chỉnh sửa Banner Text (Văn bản biểu ngữ), nhưng phòng
xét nghiệm có thể hiển thị hoặc ẩn mục đó.
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19 Setup (Cài đặt): Accounts (Tài khoản)
Sử dụng Setup (Cài đặt) > Accounts (Tài khoản) để tùy chỉnh các mục sau:
• Groups (Nhóm)
• Accounts (Tài khoản)
• Settings (Cài đặt)
• Operator Log In Information (Thông tin đăng nhập của người vận hành)
Để thay đổi cài đặt hệ thống, cần phải có cấp bảo mật thích hợp.
THẬN TRỌNG
Không tùy chỉnh các tùy chọn khi chưa chọn giá trị thích hợp cho
phòng xét nghiệm và phải liên tục đánh giá tính toàn vẹn của giá
trị đó. Tùy chỉnh không hợp lý có thể tạo ra kết quả không mong đợi.
Phòng xét nghiệm có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các cài đặt hệ thống
đều chính xác dù nhân viên phòng xét nghiệm đặt giá trị, người cung cấp
hỗ trợ kỹ thuật của Siemens đặt giá trị do phòng xét nghiệm chỉ định hay
người cung cấp hỗ trợ kỹ thuật của Siemens đặt giá trị về giá trị mặc định gốc.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các tính năng Setup (Cài đặt), hãy tham
khảo phần trợ giúp trực tuyến cho hệ thống.

Giới thiệu về tab Accounts (Tài khoản) trong Setup (Cài đặt)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Các phòng xét nghiệm sử dụng thẻ Accounts (Tài khoản) trong Setup (Cài
đặt) để quản lý tài khoản người vận hành và kiểm soát quyền truy cập vào
các tính năng của hệ thống. Thẻ Accounts (Tài khoản) bao gồm những thẻ
phụ sau:
Tab phụ

Lưu ý

Groups (Nhóm)

Cung cấp một cấu trúc phân cấp
người vận hành Groups (Nhóm).
Mỗi nhóm có thể có cấp độ truy cập
khác nhau vào các tính năng của
hệ thống (Trang 895 Giới thiệu về
Groups (Nhóm) trên tab Accounts
(Tài khoản)).
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Tab phụ

Lưu ý

Accounts (Tài khoản)

Cho phép tạo tài khoản người vận
hành và gán tài khoản người vận
hành cho một nhóm (Trang 896 Giới
thiệu về Accounts (Tài khoản) trên
tab Accounts (Tài khoản)).

Settings (Cài đặt)

Quản lý cấp độ truy cập của mỗi
nhóm vào các tính năng bảo mật
(Trang 901 Giới thiệu về Settings
(Cài đặt) trên tab Accounts (Tài
khoản)).

Ký hiệu Accounts (Tài khoản)
Các ký hiệu có tác dụng cảnh báo người vận hành về một hành động phải
thực hiện hoặc cung cấp thêm thông tin.
Biểu tượng

Lưu ý
Sắp xếp cột theo thứ tự giảm dần.
Sắp xếp cột theo thứ tự tăng dần.
Đóng hoặc xóa mục chọn hoặc tính năng.
Cho biết người vận hành đã thay đổi cài đặt và thay đổi
đó cần được lưu hoặc xóa.
Cho biết một cột có thể được sắp xếp.
Cho biết có thêm thông tin.
Cho biết có trợ giúp trực tuyến cho cửa sổ này.
Truy cập các thư mục chứa tập tin lưu trữ, sao lưu và
tập tin xuất, cũng như quản lý việc chuyển dữ liệu sang
USB.
Đăng nhập hoặc đăng xuất người vận hành.
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Biểu tượng

Lưu ý
Cho biết cài đặt được bật cho một tính năng.
Cho biết một tính năng đang không sử dụng hoặc áp
dụng cài đặt này.
Cho biết cần phải nhập một mục.
Cho biết một cài đặt hiện không khả dụng cho người
vận hành hoặc cho tính năng đó.
Cho biết một cài đặt luôn được bật.
Cho biết một tùy chọn được chọn.
Cho biết một tùy chọn không được chọn.

Giới thiệu về Groups (Nhóm) trên tab Accounts (Tài khoản)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Các phòng xét nghiệm sử dụng Groups (Nhóm) để xem cấu trúc phân cấp
các nhóm trên hệ thống và tùy chỉnh tên để sử dụng riêng.
LƯU Ý: Tính năng Groups (Nhóm) cho phép phòng xét nghiệm quản lý cấp
truy cập của những người vận hành. Mỗi nhóm có thể có cấp truy cập khác
nhau vào các tính năng của hệ thống.
Có các Groups (Nhóm) người vận hành sau đây trên hệ thống:
Group ID (ID nhóm)

Default Group Name (Tên nhóm)

G1

Lab Manager

G2

Customer Service Engineer

G3

Chief Technician

G4

Day Time Operator

G5

Night Time Operator

Mỗi người vận hành trong một nhóm có các đặc quyền bảo mật và quyền
truy cập giống nhau vào hệ thống.
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G1 Group (Nhóm) Có quyền truy cập lớn nhất vào hệ thống. Những người
vận hành trong nhóm này quyết định các đặc quyền và quyền truy cập của
các Groups (Nhóm) khác. Những người vận hành trong nhóm này cũng gán
từng người vận hành cho Group (Nhóm) thích hợp theo quyền truy cập mà
người vận hành đó yêu cầu và quy trình của phòng xét nghiệm.
LƯU Ý: G2 Group (Nhóm) Dành cho các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
yêu cầu quyền truy cập vào ứng dụng phần mềm và hệ điều hành cơ bản
của ứng dụng để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng chức năng. G1 Group
(Nhóm) Không thể gán người vận hành cho G2 Group (Nhóm).
Những người vận hành trong Group (Nhóm) G1 cũng có các quyền quản trị
sau đây:
• Thiết lập độ dài mật khẩu bắt buộc và số lần thử đăng nhập không thành
công trước khi khóa tài khoản
• Đặt số ngày hiệu lực của mật khẩu trên hệ thống
• Xóa mật khẩu
• Tạo tài khoản
• Xóa tài khoản
Các phòng xét nghiệm không thể tạo hoặc xóa Group (Nhóm), nhưng có thể
đổi tên Groups (Nhóm) nếu phù hợp.

Giới thiệu về Accounts (Tài khoản) trên tab Accounts (Tài khoản)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Các phòng xét nghiệm sử dụng Accounts (Tài khoản) cho các hoạt động sau:
• Tạo người vận hành mới Accounts (Tài khoản)
• Chỉnh sửa và xem Accounts (Tài khoản) hiện có
• Xóa Accounts (Tài khoản)
• Tắt Accounts (Tài khoản)
• Xóa mật khẩu tài khoản
• Thay đổi mật khẩu tài khoản
• Thay đổi câu hỏi bảo mật của một tài khoản
LƯU Ý: Mỗi người vận hành hệ thống cần có một tài khoản với Operator ID
(ID người vận hành) duy nhất.
Bảng tóm tắt Accounts (Tài khoản) liệt kê tất cả các tài khoản trên hệ thống
cùng với thông tin sau:
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Cột

Lưu ý

Operator ID (ID người vận
hành)

Tên người vận hành sử dụng để đăng
nhập vào hệ thống.
LƯU Ý: Accounts (Tài khoản) hiển thị
danh sách mọi tài khoản trên hệ thống.
Cột Operator ID (ID người vận hành) có
thể được sắp xếp theo thứ tự tăng dần
hoặc giảm dần.

Full Name (Họ tên)

Full Name (Họ tên) của người được liên
kết với Operator ID (ID người vận hành).

Group (Nhóm)

Group (Nhóm) (G1 và G3–G5) của người
vận hành đó. Người vận hành có tất cả
các đặc quyền được gán cho Group
(Nhóm) (Trang 895 Giới thiệu về Groups
(Nhóm) trên tab Accounts (Tài khoản)).

Status (Tình trạng)

Status (Tình trạng) hiện tại, Enabled (Đã
bật) hoặc Disabled (Đã vô hiệu hóa), của
tài khoản. Người vận hành Disabled (Đã
vô hiệu hóa) Accounts (Tài khoản) không
thể đăng nhập vào hệ thống.

Hệ thống hỗ trợ số lượng Accounts (Tài khoản) sau đây cho từng Group
(Nhóm):
Group (Nhóm)

Số lượng Accounts (Tài khoản)

G1: Lab Manager (Quản lý
phòng thí nghiệm)

25

G3: Chief Technician

100

G4: Day Time Operator

100

G5: Night Time Operator

100

LƯU Ý: Phòng xét nghiệm phải tạo nhiều thành viên G1 Group (Nhóm) để
bảo đảm rằng luôn có sẵn một thành viên trong nhóm này để đặt lại mật
khẩu và cho các chức năng bảo mật G1 khác.
Giới thiệu về Properties (Thuộc tính) tài khoản
Mỗi tài khoản có các Properties (Thuộc tính) sau:
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Thuộc tính tài khoản

Lưu ý

Operator ID (ID người vận hành)

Tên chủ tài khoản sử dụng để đăng
nhập vào hệ thống. Operator ID (ID
người vận hành) có các tiêu chí sau:
• Bao gồm 4–20 ký tự
• Chỉ chứa các ký tự chữ và số
• Phải là duy nhất
Sau khi tạo tài khoản, không ai có
thể thay đổi Operator ID (ID người
vận hành).
LƯU Ý: Hệ thống không yêu cầu phải
viết hoa tên Operator ID (ID người
vận hành) cho khớp với chữ viết hoa
của tên trong quá trình tạo tài
khoản.

Full name (Họ tên)

Full name (Họ tên) của chủ tài
khoản. Chủ tài khoản và những
người vận hành có Đặc quyền thích
hợp có thể thay đổi tên này.

Description (Mô tả)

Chi tiết có liên quan tới tài khoản.
Chủ tài khoản và những người vận
hành có cấp bảo mật thích hợp có
thể thay đổi Description (Mô tả) bất
cứ lúc nào.

Member of Group (Thành viên
nhóm)

Nhóm của tài khoản. Chỉ những
người vận hành có cấp bảo mật
thích hợp mới có thể thay đổi nhóm
cho tài khoản.

Password... (Mật khẩu...)

Mật khẩu người vận hành sử dụng
để đăng nhập vào hệ thống. Chỉ chủ
tài khoản mới biết mật khẩu vào tài
khoản và có thể đổi mật khẩu.
LƯU Ý: Những người vận hành có
cấp bảo mật thích hợp có thể xóa và
gán mật khẩu tạm thời cho tài
khoản, nhưng chủ tài khoản phải
thay đổi mật khẩu tạm thời đó sau
khi đăng nhập vào tài khoản.
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Giới thiệu về mật khẩu tài khoản
Mật khẩu mạnh giúp đảm bảo tính bảo mật của tài khoản và hệ thống. Trong
lần đầu tiên bạn thiết lập mật khẩu cho tài khoản, mật khẩu phải đáp ứng
các tiêu chí sau:
• Chứa 4 – 20 ký tự
• Chứa ít nhất 1 chữ cái viết hoa
• Chứa ít nhất 1 chữ cái viết thường
• Chứa ít nhất 1 ký tự số (0 – 9)
• Chứa ít nhất 1 trong các ký tự đặc biệt sau: !, $, # và %
Hệ thống sẽ mã hóa tất cả mật khẩu khi người vận hành nhập mật khẩu để
chúng không hiển thị.
Phòng xét nghiệm có thể thiết lập chính sách chung về thời hạn của mật
khẩu theo 1 trong những cách sau (Trang 899 Giới thiệu về thiết lập chính
sách hết hạn mật khẩu chung):
• Thiết lập để mật khẩu hết hạn sau 30 hoặc 60 ngày
• Thiết lập để mật khẩu không bao giờ hết hạn
Nếu chính sách chung là thiết lập ngày hết hạn, thì người vận hành của từng
tài khoản phải thiết lập lại mật khẩu sau khoảng thời gian thích hợp. Mật
khẩu được thiết lập lại phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với mật khẩu đầu
tiên. Mật khẩu được thiết lập lại cũng phải đáp ứng các tiêu chí sau:
• Nếu mật khẩu mới có 8 ký tự trở xuống, thì tất cả các ký tự đều phải khác
với mật khẩu trước.
• Nếu mật khẩu mới có hơn 8 ký tự, thì phải có 8 ký tự khác với mật khẩu
trước.
Người vận hành quên mật khẩu có thể xóa mật khẩu và tạo mật khẩu mới
sau khi trả lời đúng 1 trong số 2 câu hỏi bảo mật cho tài khoản (Trang 901 Giới
thiệu về câu hỏi bảo mật tài khoản). Người vận hành có đặc quyền thích
hợp cũng có thể xóa mật khẩu cho tài khoản và tạo mật khẩu tạm thời
(Trang 900 Thông tin về cách đặt lại mật khẩu tài khoản). Người vận hành
phải thay đổi mật khẩu tạm thời này sau khi đăng nhập vào hệ thống.
Giới thiệu về thiết lập chính sách hết hạn mật khẩu chung
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Các phòng xét nghiệm có thể cấu hình để mật khẩu người vận hành sẽ hết
hạn sau khi tạo mật khẩu 30 hoặc 60 ngày. Đây là cài đặt chung và áp dụng
cho mọi mật khẩu người vận hành.
LƯU Ý: Nếu mật khẩu hết hạn, người vận hành thuộc nhóm G1 có thể xóa
mật khẩu hết hạn cho các tài khoản người vận hành (Trang 900 Thông tin
về cách đặt lại mật khẩu tài khoản).
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Giới thiệu về đổi mật khẩu
Người vận hành sử dụng cửa sổ Change Password (Thay đổi mật khẩu) để
đổi mật khẩu trên tài khoản của mình. Sau khi đổi mật khẩu, người vận hành
phải đợi 24 giờ mới có thể đổi lại mật khẩu.
Hệ thống xác nhận rằng mật khẩu mới đáp ứng các tiêu chí (Trang 899 Giới
thiệu về mật khẩu tài khoản) trước khi hiển thị cửa sổ Đăng nhập. Người
vận hành sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào tài khoản. Mật khẩu mới
vẫn còn hiệu lực cho đến khi hết hạn hoặc khi người vận hành đổi lại mật
khẩu.
LƯU Ý: Các phòng xét nghiệm có thể cấu hình hệ thống để yêu cầu đổi mật
khẩu cho mọi tài khoản sau mỗi 30 hoặc 60 ngày. Nếu mật khẩu sẽ hết hạn
sau 12 ngày hoặc ít hơn, hệ thống sẽ nhắc người vận hành đổi mật khẩu khi
đăng nhập vào hệ thống. Nếu người vận hành không đổi mật khẩu trước khi
hết hạn, hệ thống sẽ vô hiệu hóa tài khoản.
Thông tin về cách đặt lại mật khẩu tài khoản
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Cửa sổ Clear Password (Xóa mật khẩu) sẽ xóa mật khẩu hiện tại của tài khoản.
Người vận hành đặt lại mật khẩu cũng phải tạo mật khẩu tạm thời cho tài
khoản mà người vận hành sử dụng để đăng nhập vào tài khoản.
Khi thiết lập lại mật khẩu, mật khẩu được thiết lập lại phải đáp ứng các tiêu
chí sau:
• Chứa 4 – 20 ký tự
• Chứa ít nhất 1 chữ cái viết hoa
• Chứa ít nhất 1 chữ cái viết thường
• Chứa ít nhất 1 ký tự số (0 – 9)
• Chứa ít nhất 1 trong các ký tự đặc biệt sau: !, $, # và %
• Phải không trùng với cả 24 mật khẩu trước.
Độ dài của Clear Password (Xóa mật khẩu) cũng đặt ra tiêu chí sau:
• Đối với mật khẩu được thiết lập lại có 8 ký tự trở xuống, thì tất cả các ký
tự đều phải khác với mật khẩu trước.
• Đối với mật khẩu được thiết lập lại có hơn 8 ký tự, thì phải có 8 ký tự khác
với mật khẩu trước.
Mức độ bảo mật sau được yêu cầu đối với việc thiết lập lại mật khẩu:
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Người vận hành yêu cầu thiết lập Mức độ bảo mật được yêu cầu cho
lại mật khẩu
thiết lập lại mật khẩu
Người vận hành ở Group (Nhóm) G4 G1 hoặc G3
hoặc G5
Người vận hành ở Group (Nhóm) G3 G1 hoặc G3
Người vận hành ở Group (Nhóm) G1 G1
LƯU Ý: Nếu cần có người vận hành trong Group (Nhóm) G1 để thiết lập lại
mật khẩu nhưng không có ai, thì phòng xét nghiệm phải liên hệ với nhà cung
cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương để thiết lập lại mật khẩu.
Giới thiệu về câu hỏi bảo mật tài khoản
Hệ thống yêu cầu người vận hành trả lời 2 câu hỏi bảo mật khác nhau trong
lần đầu tiên đăng nhập vào tài khoản. Người vận hành có thể chọn 2 câu hỏi
bất kỳ trong số các câu hỏi bảo mật hiện có hoặc tạo 2 câu hỏi mới để trả lời.
Người vận hành quên mật khẩu có thể truy cập các câu hỏi bảo mật của mình
từ phần trợ giúp mật khẩu trên cửa sổ Sign In (Đăng nhập). Trả lời đúng 1
trong các câu hỏi bảo mật tài khoản sẽ xóa mật khẩu tài khoản và cho phép
người vận hành tạo mật khẩu mới. Sau đó, người vận hành sử dụng mật
khẩu mới để đăng nhập vào tài khoản.
Người vận hành trả lời sai các câu hỏi bảo mật sẽ không thể đăng nhập.
Người vận hành có cấp bảo mật thích hợp phải xóa mật khẩu cho tài khoản
của họ và tạo mật khẩu tạm thời mà người vận hành có thể dùng để đăng
nhập (Trang 900 Thông tin về cách đặt lại mật khẩu tài khoản).

Giới thiệu về Settings (Cài đặt) trên tab Accounts (Tài khoản)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Các phòng xét nghiệm sử dụng Settings (Cài đặt) trong Accounts (Tài khoản)
để gán Privileges (Đặc quyền) thích hợp cho từng nhóm và cấu hình Global
Policies (Chính sách toàn cầu) cho hệ thống.
Giới thiệu về Privileges (Đặc quyền) của nhóm đối với các tính năng bảo mật
Người vận hành phải có cấp bảo mật thích hợp để truy cập tính năng này
(Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security
(Bảo mật)).
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Các phòng xét nghiệm sử dụng khu vực Privileges (Đặc quyền) để gán cấp
độ truy cập thích hợp cho từng Group (Nhóm) đối với các tính năng bảo mật
trong Category (Loại) đã chọn. Những Privileges (Đặc quyền) này giúp đảm
bảo mỗi người vận hành đều có quyền truy cập thích hợp vào các tính năng
của hệ thống.
LƯU Ý: Tính năng bảo mật là tính năng đòi hỏi có thêm Privileges (Đặc quyền)
để sửa đổi hoặc xem.
Có sẵn các hạng mục tính năng bảo mật sau:
• Lab Metrics (Số đo phòng thí nghiệm) (Trang 903 Giới thiệu về các tính
năng bảo mật trong Lab Metrics (Số đo phòng thí nghiệm) Category
(Loại))
• Communication (Thông tin liên lạc)
• Events (Sự kiện) (Trang 905 Giới thiệu về các tính năng bảo mật trong
Events (Sự kiện) Category (Loại))
• File Management (Quản lý tập tin) (Trang 914 Giới thiệu về các tính năng
bảo mật trong File Management (Quản lý tập tin) Category (Loại))
• Maintenance (Bảo trì) (Trang 916 Giới thiệu về các tính năng bảo mật
trong Maintenance (Bảo trì) Category (Loại))
• QC
• Results (Kết quả)
• Security (Bảo mật) (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính
năng bảo mật Security (Bảo mật))
• Setup (Cài đặt)
Mỗi Category (Loại) có 1 hoặc nhiều tính năng bảo mật.
Ngoài các loại nêu trên, All (Tất cả) Category (Loại) còn cung cấp danh sách
mọi tính năng bảo mật trong mỗi Category (Loại).
Mỗi Group (Nhóm) có 1 trong các cấp độ truy cập sau đây vào từng tính năng
bảo mật:
• Full Control (Điều khiển hoàn toàn)
• Read Only (Chỉ đọc)
• No Access (Không truy cập)
LƯU Ý: Cấp độ truy cập này chỉ áp dụng cho những người vận hành trong
Group (Nhóm) được chọn. Tất cả những người vận hành trong cùng một
Group (Nhóm) có cấp độ truy cập giống nhau.
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Giới thiệu về các tính năng bảo mật trong Lab Metrics (Số đo phòng thí nghiệm)
Category (Loại)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Lab Metrics (Số đo phòng thí nghiệm) Category (Loại) có các tính năng bảo
mật sau:
Tính năng bảo mật

Lưu ý

Assay Utilization (Sử dụng thí
nghiệm)

Cho phép người vận hành truy cập
tab phụ Assay Utilization (Sử dụng
thí nghiệm) trong Lab Metrics (Số đo
phòng thí nghiệm) (Trang 903 Giới
thiệu về cấp độ truy cập đối với tính
năng bảo mật Assay Utilization (Sử
dụng thí nghiệm)).

Workload Reports

Cho phép người vận hành truy cập
tab phụ Workload Reports trong Lab
Metrics (Số đo phòng thí nghiệm)
(Trang 903 Giới thiệu về cấp độ truy
cập đối với tính năng bảo mật Assay
Utilization (Sử dụng thí nghiệm)).

LƯU Ý: Tab Lab Metrics (Số đo phòng thí nghiệm) trong Worklist (Danh sách
công việc).
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Assay Utilization (Sử dụng
thí nghiệm)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Assay Utilization (Sử dụng thí nghiệm) cho phép người
vận hành xem tab phụ Assay Utilization (Sử dụng thí nghiệm) và tạo báo
cáo. Có các cấp độ truy cập sau:
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Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Tab phụ Assay Utilization (Sử dụng
thí nghiệm) hiển thị trong Lab
Metrics (Số đo phòng thí nghiệm).
Người vận hành có Privileges (Đặc
quyền) để tạo báo cáo.
LƯU Ý: Việc xuất báo cáo Assay
Utilization (Sử dụng thí nghiệm) yêu
cầu phải có thêm Privileges (Đặc
quyền) (Trang 915 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo
mật Export (Xuất)).
Read Only (Chỉ đọc)

Quyền truy cập giống như Full
Control (Điều khiển hoàn toàn).

No Access (Không truy cập)

Tab phụ Assay Utilization (Sử dụng
thí nghiệm) không hiển thị trong
Lab Metrics (Số đo phòng thí
nghiệm). Người vận hành không thể
truy cập tính năng này.

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể điều chỉnh cấp độ truy cập
của tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong
G3 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups
(Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể thay đổi cấp độ truy cập của G4 và
G5 Groups (Nhóm) (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng
bảo mật Security (Bảo mật)).
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Workload Reports (Báo cáo
khối lượng công việc)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Workload Reports (Báo cáo khối lượng công việc) kiểm
soát quyền truy cập vào tab phụ Workload Reports (Báo cáo khối lượng công
việc) (Trang 357 Giới thiệu về Workload Reports (Báo cáo khối lượng công
việc)). Có các cấp độ truy cập sau:
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Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Thẻ phụ Workload Reports (Báo cáo
khối lượng công việc) hiển thị trong
Lab Metrics (Số đo phòng thí
nghiệm). Người vận hành có
Privileges (Đặc quyền) để tạo báo
cáo.
LƯU Ý: Việc xuất báo cáo Workload
Reports (Báo cáo khối lượng công
việc) yêu cầu phải có thêm Privileges
(Đặc quyền) (Trang 915 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng
bảo mật Export (Xuất)).
Read Only (Chỉ đọc)

Quyền truy cập giống như Full
Control (Điều khiển hoàn toàn).

No Access (Không truy cập)

Thẻ phụ Workload Reports (Báo cáo
khối lượng công việc) không hiển thị
trong Lab Metrics (Số đo phòng thí
nghiệm). Người vận hành không thể
truy cập tính năng này.

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể điều chỉnh cấp độ truy cập
của tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong
G3 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups
(Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể thay đổi cấp độ truy cập của G4 và
G5 Groups (Nhóm) (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng
bảo mật Security (Bảo mật)).
Giới thiệu về các tính năng bảo mật trong Events (Sự kiện) Category (Loại)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Events (Sự kiện) Category (Loại) có các tính năng bảo mật sau:
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Tính năng bảo mật

Lưu ý

Events - Acknowledge All (Các sự
kiện - Xác nhận tất cả)

Cho phép người vận hành xác nhận
các sự cố của người vận hành không
có hành động khắc phục
(Trang 906 Giới thiệu về cấp độ truy
cập đối với tính năng bảo mật
Events - Acknowledge All (Các sự
kiện - Xác nhận tất cả)).

Events - Audit Trail Log (Sự kiện Nhật ký lịch sử kiểm tra)

Cho phép người vận hành truy cập
Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm
tra) (Trang 908 Giới thiệu về cấp độ
truy cập đối với tính năng bảo mật
Events - Audit Trail Log (Sự kiện Nhật ký lịch sử kiểm tra)).

Events - LIS Logs (Sự kiện - Nhật ký
LIS)

Cho phép người vận hành truy cập
LIS Logs (Nhật ký LIS)
(Trang 909 Giới thiệu về cấp độ truy
cập đối với tính năng bảo mật
Events - LIS Logs (Sự kiện - Nhật ký
LIS)).

Events - Operator Event Log (Sự kiện Cho phép người vận hành truy cập
- Nhật ký sự kiện người vận hành)
Operator Event Log (Nhật ký sự kiện
người vận hành) (Trang 910 Giới
thiệu về cấp độ truy cập đối với tính
năng bảo mật Events - Operator
Event Log (Sự kiện - Nhật ký sự kiện
người vận hành)).
Events - System Message Log (Sự
Cho phép người vận hành truy cập
kiện - Nhật ký thông báo hệ thống) System Message Log (Nhật ký thông
báo hệ thống) (Trang 913 Giới thiệu
về cấp độ truy cập đối với tính năng
bảo mật Events - System Message
Log (Sự kiện - Nhật ký thông báo hệ
thống)).

Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Events - Acknowledge All
(Các sự kiện - Xác nhận tất cả)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 925 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
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Tính năng bảo mật Events - Acknowledge All (Các sự kiện - Xác nhận tất cả)
kiểm soát quyền truy cập vào nút Acknowledge All (Xác nhận tất cả) trên
Operator Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành).
LƯU Ý: Tab Operator Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành) ở trong
tab Logs (Nhật ký) của System (Hệ thống) (Trang 140 Giới thiệu về Operator
Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành)).
Có các cấp độ truy cập sau đối với tính năng bảo mật Acknowledge All (Xác
nhận tất cả):
Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn)

Nút Acknowledge All (Xác nhận tất
cả) hiển thị trên Operator Event Log
(Nhật ký sự kiện người vận hành).
Người vận hành có thể xác nhận tất
cả sự kiện.
LƯU Ý: Tính năng này cũng yêu cầu
Privileges (Đặc quyền) thích hợp đối
với Operator Event Log (Nhật ký sự
kiện người vận hành)
(Trang 910 Giới thiệu về cấp độ truy
cập đối với tính năng bảo mật
Events - Operator Event Log (Sự kiện
- Nhật ký sự kiện người vận hành)).

Read Only (Chỉ đọc)

Không khả dụng.

No Access (Không truy cập)

Acknowledge All (Xác nhận tất cả)
không hiển thị trên hệ thống. Người
vận hành không thể truy cập tính
năng này.

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
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Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Events - Audit Trail Log (Sự
kiện - Nhật ký lịch sử kiểm tra)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Events - Audit Trail Log (Sự kiện - Nhật ký lịch sử kiểm
tra) kiểm soát quyền truy cập vào tab phụ Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử
kiểm tra) (Trang 142 Giới thiệu về Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra)).
Có các cấp độ truy cập sau đối với tính năng bảo mật Events - Audit Trail Log
(Sự kiện - Nhật ký lịch sử kiểm tra):
Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm
tra) hiển thị trong thẻ Logs (Nhật
ký). Người vận hành có thể lọc nhật
ký và tìm kiếm các mục nhập.
LƯU Ý: Các hoạt động sau yêu cầu
có thêm Privileges (Đặc quyền):
• Xuất Audit Trail Log (Nhật ký lịch
sử kiểm tra) (Trang 915 Giới thiệu
về cấp độ truy cập đối với tính
năng bảo mật Export (Xuất))
• Lưu trữ, xóa và sao lưu nhật ký
theo cách thủ công
(Trang 921 Giới thiệu về cấp độ
truy cập đối với tính năng bảo mật
Maintenance Perform or
Complete Activities (Hoạt động
hoàn thành hoặc thực hiện bảo
trì))
Read Only (Chỉ đọc)

Quyền truy cập giống như Full
Control (Điều khiển hoàn toàn).

No Access (Không truy cập)

Thẻ phụ Audit Trail Log (Nhật ký lịch
sử kiểm tra) không hiển thị. Người
vận hành không thể truy cập tính
năng này.

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
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LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Events - LIS Logs (Sự kiện Nhật ký LIS)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Events - LIS Logs (Sự kiện - Nhật ký LIS) kiểm soát quyền
truy cập vào các hoạt động sau trên tab phụ LIS Logs (Nhật ký LIS):
• Xem nhật ký
• Lọc nhật ký
• Ghi lại cài đặt
LƯU Ý: Tab LIS Logs (Nhật ký LIS) ở trong tab Logs (Nhật ký) của System (Hệ
thống) (Trang 142 Giới thiệu về LIS Logs (Nhật ký LIS)).
Tính năng này có các cấp độ truy cập sau:
Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Tab LIS Logs (Nhật ký LIS) không
hiển thị trên hệ thống. Người vận
hành có Privileges (Đặc quyền) sau:
• Xem nhật ký
• Lọc nhật ký
• Ghi lại cài đặt
LƯU Ý: Việc xuất nhật ký yêu cầu
phải có thêm Privileges (Đặc quyền)
(Trang 915 Giới thiệu về cấp độ truy
cập đối với tính năng bảo mật
Export (Xuất)).
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Cấp độ truy cập

Lưu ý

Read Only (Chỉ đọc)

Tab phụ LIS Logs (Nhật ký LIS) hiển
thị trong Logs (Nhật ký). Người vận
hành có thể xem và lọc nhật ký.
Người vận hành không thể Capture
(Thu nạp) các phiên nhật ký.
LƯU Ý: Người vận hành cũng có thể
xuất nhật ký nếu có thêm Privileges
(Đặc quyền) (Trang 915 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng
bảo mật Export (Xuất)).

No Access (Không truy cập)

Tab LIS Logs (Nhật ký LIS) không
hiển thị trên hệ thống. Người vận
hành không có quyền truy cập vào
nhật ký.

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Events - Operator Event Log
(Sự kiện - Nhật ký sự kiện người vận hành)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Events - Operator Event Log (Sự kiện - Nhật ký sự kiện
người vận hành) kiểm soát quyền truy cập vào các hoạt động sau trên tab
phụ Operator Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành):
• Xem nhật ký
• Lọc nhật ký
• Thêm Comments vào nhật ký
• Xem Event Help (Trợ giúp sự kiện) và System Details (Chi tiết hệ thống)
• Đánh dấu sự kiện là Đã hoàn tất
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LƯU Ý: Tab Operator Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành) ở trong
tab Logs (Nhật ký) của System (Hệ thống) (Trang 140 Giới thiệu về Operator
Event Log (Nhật ký sự kiện người vận hành)).
Tính năng này có các cấp độ truy cập sau:
Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Tab phụ Operator Event Log (Nhật ký
sự kiện người vận hành) hiển thị
trong Logs (Nhật ký). Người vận
hành có Privileges (Đặc quyền) để
thực hiện tất cả các hoạt động.
LƯU Ý: Các hoạt động sau yêu cầu
có thêm Privileges (Đặc quyền):
• Xuất nhật ký (Trang 915 Giới thiệu
về cấp độ truy cập đối với tính
năng bảo mật Export (Xuất))
• Xác nhận sự kiện trên nhật ký
(Trang 906 Giới thiệu về cấp độ
truy cập đối với tính năng bảo mật
Events - Acknowledge All (Các sự
kiện - Xác nhận tất cả))
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Cấp độ truy cập

Lưu ý

Read Only (Chỉ đọc)

Tab phụ Operator Event Log (Nhật ký
sự kiện người vận hành) hiển thị
trong Logs (Nhật ký). Người vận
hành có thể thực hiện các hoạt động
sau:
• Lọc nhật ký.
• Xem Event Help (Trợ giúp sự kiện)
và System Details (Chi tiết hệ
thống)
Người vận hành không thể nhận xét
về các sự kiện hoặc đánh dấu các sự
kiện là đã hoàn tất.
LƯU Ý: Người vận hành cũng có thể
thực hiện các hoạt động sau nếu có
Privileges (Đặc quyền) thích hợp:
• Xuất nhật ký (Trang 915 Giới thiệu
về cấp độ truy cập đối với tính
năng bảo mật Export (Xuất))
• Xác nhận sự kiện trên nhật ký
(Trang 906 Giới thiệu về cấp độ
truy cập đối với tính năng bảo mật
Events - Acknowledge All (Các sự
kiện - Xác nhận tất cả))

No Access (Không truy cập)

Tab phụ Operator Event Log (Nhật ký
sự kiện người vận hành) không hiển
thị trong Logs (Nhật ký). Người vận
hành không thể truy cập tính năng
này.

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
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Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Events - System Message Log
(Sự kiện - Nhật ký thông báo hệ thống)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Events - System Message Log (Sự kiện - Nhật ký thông
báo hệ thống) kiểm soát quyền truy cập vào các hoạt động sau trên tab phụ
System Message Log (Nhật ký thông báo hệ thống):
• Xem tab phụ
• Lọc nhật ký
• Xuất nhật ký
LƯU Ý: Tab System Message Log (Nhật ký thông báo hệ thống) ở trong tab
Logs (Nhật ký) của System (Hệ thống) (Trang 142 Giới thiệu về System
Message Log (Nhật ký thông báo hệ thống)).
Tính năng này có các cấp độ truy cập sau:
Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Tab phụ System Message Log (Nhật
ký thông báo hệ thống) hiển thị trên
hệ thống. Người vận hành có thể
thực hiện tất cả các hoạt động.
LƯU Ý: Các mục nhập nhật ký cung
cấp thông tin kỹ thuật cho các nhà
cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại
địa phương và không hiển thị trên
hệ thống, kể cả với những người vận
hành có Full Control (Điều khiển
hoàn toàn).
Read Only (Chỉ đọc)

Quyền truy cập giống như Full
Control (Điều khiển hoàn toàn).

No Access (Không truy cập)

Tab phụ System Message Log (Nhật
ký thông báo hệ thống) không hiển
thị trong Logs (Nhật ký).

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
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LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Giới thiệu về các tính năng bảo mật trong File Management (Quản lý tập tin)
Category (Loại)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
File Management (Quản lý tập tin) Category (Loại) có các tính năng bảo mật
sau:
Tính năng bảo mật

Lưu ý

Export (Xuất)

Cho phép người vận hành xuất các
tập tin và cơ sở dữ liệu ra các vị trí
ngoài hệ thống (Trang 915 Giới
thiệu về cấp độ truy cập đối với tính
năng bảo mật Export (Xuất)). Tính
năng bảo mật này kiểm soát quyền
truy cập vào hoạt động xuất tập tin
trong các khu vực sau:
• System (Hệ thống), bao gồm LIS
Logs (Nhật ký LIS), LAS Logs (Nhật
ký LAS), Audit Trail Log (Nhật ký
lịch sử kiểm tra), và Operator
Event Log (Nhật ký sự kiện người
vận hành)
• Worklist (Danh sách công việc),
bao gồm Overview (Tổng quan),
Assay Utilization (Sử dụng thí
nghiệm), và Workload Reports
(Báo cáo khối lượng công việc)

File Explorer (Trình thăm dò tập tin) Cho phép người vận hành truy cập
vào các thư mục có chứa các bản lưu
trữ, bản sao lưu và tập tin xuất đồng
thời quản lý việc truyền dữ liệu
sang USB (Trang 916 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng
bảo mật File Explorer (Trình thăm dò
tập tin)).
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Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Export (Xuất)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 925 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Export (Xuất) kiểm soát việc xuất các tập tin trong những
khu vực sau:
• System (Hệ thống), bao gồm LIS Logs (Nhật ký LIS), LAS Logs (Nhật ký
LAS), Audit Trail Log (Nhật ký lịch sử kiểm tra), và Operator Event Log (Nhật
ký sự kiện người vận hành)
• Worklist (Danh sách công việc), bao gồm Overview (Tổng quan), Assay
Utilization (Sử dụng thí nghiệm), và Workload Reports (Báo cáo khối lượng
công việc)
LƯU Ý: Tính năng này không kiểm soát việc xuất System Message Log (Nhật
ký thông báo hệ thống) hoặc kết quả hiệu chuẩn.
Tính năng này có các cấp độ truy cập sau:
Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Người vận hành có thể Export (Xuất)
các tập tin và cơ sở dữ liệu thích hợp.
LƯU Ý: Người vận hành cũng phải có
Privileges (Đặc quyền) thích hợp để
xem nhật ký hoặc tập tin
(Trang 905 Giới thiệu về các tính
năng bảo mật trong Events (Sự kiện)
Category (Loại)) (Trang 903 Giới
thiệu về các tính năng bảo mật
trong Lab Metrics (Số đo phòng thí
nghiệm) Category (Loại))
Read Only (Chỉ đọc)

Không khả dụng.

No Access (Không truy cập)

Nút Export (Xuất) không hiển thị, kể
cả khi có Full Control (Điều khiển
hoàn toàn) đối với tab Logs (Nhật
ký) hoặc Lab Metrics (Số đo phòng
thí nghiệm) thích hợp. Người vận
hành không thể xuất dữ liệu.

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
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LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật File Explorer (Trình thăm dò
tập tin)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật File Explorer (Trình thăm dò tập tin) kiểm soát khả năng
người vận hành truy cập vào các thư mục có chứa các bản lưu trữ, bản sao
lưu và tập tin xuất đồng thời quản lý việc truyền dữ liệu. Tính năng này có
các cấp độ truy cập sau:
Cấp độ truy cập
Full Control (Điều khiển hoàn toàn)

Read Only (Chỉ đọc)
No Access (Không truy cập)

Lưu ý
Biểu tượng
hiển thị trên thanh
Trạng thái. Người vận hành có
Privileges (Đặc quyền) để truy cập
thư mục tập tin và tất cả các tập tin.
Không khả dụng.
Biểu tượng
không hiển thị trên
thanh Trạng thái. Người vận hành
không có Privileges (Đặc quyền).

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Giới thiệu về các tính năng bảo mật trong Maintenance (Bảo trì) Category (Loại)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Maintenance (Bảo trì) Category (Loại) có các tính năng bảo mật sau:
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Tính năng bảo mật

Lưu ý

Copy Configuration (Sao chép cấu
hình)

Cho phép người vận hành sao chép
các cài đặt cấu hình hệ thống
(Trang 918 Giới thiệu về cấp độ truy
cập đối với Copy Configuration (Sao
chép cấu hình) Securable Feature).

Data Restore (Khôi phục dữ liệu)

Cho phép người vận hành khôi phục
cơ sở dữ liệu cho hệ thống
(Trang 918 Giới thiệu về cấp độ truy
cập đối với tính năng bảo mật Data
Restore (Khôi phục dữ liệu)).

Maintenance Log Tab (Thẻ Nhật ký
bảo trì)

Cho phép người vận hành truy cập
và xem Nhật ký bảo trì
(Trang 919 Giới thiệu về cấp độ truy
cập đối với tính năng bảo mật
Maintenance Log Tab (Thẻ Nhật ký
bảo trì)).

Maintenance Perform or Complete
Activities (Hoạt động hoàn thành
hoặc thực hiện bảo trì)

Cho phép người vận hành thực hiện
và hoàn thành theo cách thủ công
các hoạt động bảo trì theo lịch trình
(Trang 921 Giới thiệu về cấp độ truy
cập đối với tính năng bảo mật
Maintenance Perform or Complete
Activities (Hoạt động hoàn thành
hoặc thực hiện bảo trì)).

Maintenance View or Edit Activities Cho phép người vận hành xem hoặc
(Hoạt động xem hoặc chỉnh sửa bảo chỉnh sửa các hoạt động bảo trì theo
trì)
lịch trình (Trang 922 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng
bảo mật Maintenance View or Edit
Activities (Hoạt động xem hoặc
chỉnh sửa bảo trì)).
System Workstation Software Full
Install and Upgrade (Cài đặt và nâng
cấp đầy đủ phần mềm trạm làm việc
hệ thống)
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Cho phép người vận hành nâng cấp
phần mềm hệ thống (Trang 924 Giới
thiệu về cấp độ truy cập đối với tính
năng bảo mật System Workstation
Software Full Install and Upgrade
(Cài đặt và nâng cấp đầy đủ phần
mềm trạm làm việc hệ thống)).
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Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với Copy Configuration (Sao chép cấu hình)
Securable Feature
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Copy Configuration (Sao chép cấu hình) kiểm soát khả
năng người vận hành thực hiện tất cả các hoạt động trên tab Copy
Configuration (Sao chép cấu hình) trong Maintenance (Bảo trì):
Có các cấp độ truy cập sau:
Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Tab Copy Configuration (Sao chép
cấu hình) hiển thị trong
Maintenance (Bảo trì). Người vận
hành có Privileges (Đặc quyền) để
thực hiện tất cả các hoạt động.
Read Only (Chỉ đọc)

Không khả dụng

No Access (Không truy cập)

Tab Copy Configuration (Sao chép
cấu hình) không hiển thị trong
Maintenance (Bảo trì). Người vận
hành không có Privileges (Đặc
quyền) để truy cập tính năng này.

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Data Restore (Khôi phục dữ
liệu)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Data Restore (Khôi phục dữ liệu) kiểm soát khả năng
người vận hành thực hiện tất cả các hoạt động trên tab Data Restore (Khôi
phục dữ liệu) trong Maintenance (Bảo trì): Có các cấp độ truy cập sau:
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Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Data Restore (Khôi phục dữ liệu)
hiển thị trong Maintenance (Bảo
trì). Người vận hành có Privileges
(Đặc quyền) để thực hiện tất cả các
hoạt động.
Read Only (Chỉ đọc)

Không khả dụng.

No Access (Không truy cập)

Data Restore (Khôi phục dữ liệu)
không hiển thị trong Maintenance
(Bảo trì). Người vận hành không có
Privileges (Đặc quyền) để truy cập
tính năng này.

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Maintenance Log Tab (Thẻ
Nhật ký bảo trì)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Maintenance Log Tab (Thẻ Nhật ký bảo trì) kiểm soát
quyền truy cập vào các hoạt động sau trên tab Log (Nhật ký) trong
Maintenance (Bảo trì) (Trang 140 Giới thiệu về Operator Event Log (Nhật ký
sự kiện người vận hành)):
• Lọc Maintenance (Bảo trì) Log (Nhật ký)
• Sử dụng nút View Event Log (Xem nhật ký sự kiện)
• Nhận xét về các hoạt động Maintenance (Bảo trì)
• Xem Part Number... (Số bộ phận...) của các vật tư yêu cầu
• Signing off on activities
• Xuất Maintenance (Bảo trì) Log (Nhật ký)
Có các cấp độ truy cập sau:
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Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Tab Log (Nhật ký) hiển thị trong
Maintenance (Bảo trì). Người vận
hành có Privileges (Đặc quyền) để
thực hiện tất cả các hoạt động.
LƯU Ý: Các hoạt động sau yêu cầu
có thêm Privileges (Đặc quyền):
• Xem sự kiện Maintenance (Bảo trì)
trên Operator Event Log (Nhật ký
sự kiện người vận hành)
(Trang 910 Giới thiệu về cấp độ
truy cập đối với tính năng bảo mật
Events - Operator Event Log (Sự
kiện - Nhật ký sự kiện người vận
hành))
• Xuất Log (Nhật ký) (Trang 915 Giới
thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Export (Xuất))
Read Only (Chỉ đọc)

Tab Log (Nhật ký) hiển thị trong
Maintenance (Bảo trì). Người vận
hành không thể thực hiện các hoạt
động sau:
• Nhận xét về các hoạt động
Maintenance (Bảo trì)
• Signing off on activities
LƯU Ý: Người vận hành cũng có thể
thực hiện các hoạt động sau nếu có
Privileges (Đặc quyền) thích hợp:
• Xem sự kiện Maintenance (Bảo trì)
trên Operator Event Log (Nhật ký
sự kiện người vận hành)
(Trang 910 Giới thiệu về cấp độ
truy cập đối với tính năng bảo mật
Events - Operator Event Log (Sự
kiện - Nhật ký sự kiện người vận
hành))
• Xuất Log (Nhật ký) (Trang 915 Giới
thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Export (Xuất))
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Cấp độ truy cập

Lưu ý

No Access (Không truy cập)

Tab Log (Nhật ký) không hiển thị
trong Maintenance (Bảo trì). Người
vận hành không có Privileges (Đặc
quyền).

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Maintenance Perform or
Complete Activities (Hoạt động hoàn thành hoặc thực hiện bảo trì)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Maintenance Perform or Complete Activities (Hoạt động
hoàn thành hoặc thực hiện bảo trì) kiểm soát quyền truy cập vào các hoạt
động sau trên tab Schedule (Lịch trình) trong Maintenance (Bảo trì):
• Xem chi tiết quy trình của các hoạt động theo lịch trình
• Tiến hành theo cách thủ công các hoạt động theo lịch trình
• Đánh dấu các hoạt động là Completed (Hoàn thành)
Có các cấp độ truy cập sau:
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Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Các nút sau hiển thị trên tab
Schedule (Lịch trình):
• Chi tiết quy trình
• Tiến hành
• Đánh dấu là Completed (Hoàn
thành)
Người vận hành có Privileges (Đặc
quyền) để thực hiện tất cả các hoạt
động.
Read Only (Chỉ đọc)

Không khả dụng.

No Access (Không truy cập)

Các nút sau không hiển thị trên tab
Schedule (Lịch trình):
• Chi tiết quy trình
• Tiến hành
• Đánh dấu là đã hoàn thành
Người vận hành không thể tiến
hành theo cách thủ công các hoạt
động bảo trì theo lịch trình.

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể thay đổi cấp độ truy cập của G4 và
G5 Groups (Nhóm) (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng
bảo mật Security (Bảo mật)).
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Maintenance View or Edit
Activities (Hoạt động xem hoặc chỉnh sửa bảo trì)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
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Tính năng bảo mật Maintenance View or Edit Activities (Hoạt động xem hoặc
chỉnh sửa bảo trì) kiểm soát quyền truy cập vào các hoạt động sau trên tab
Schedule (Lịch trình) trong Maintenance (Bảo trì):
• Sử dụng nút Edit/View... (Chỉnh sửa/xem...) để xem và chỉnh sửa các hoạt
động hiện có
• Đánh dấu các hoạt động là Completed (Hoàn thành)
• Thêm các hoạt động vào Schedule (Lịch trình)
• Thiết lập cảnh báo cho hoạt động
Tính năng này có các cấp độ truy cập sau:
Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Các nút Edit/View... (Chỉnh sửa/
xem...) và Set Warning... (Cài đặt
cảnh báo...) hiển thị trên tab
Schedule (Lịch trình). Người vận
hành có Privileges (Đặc quyền) để
thực hiện tất cả các hoạt động.
Read Only (Chỉ đọc)

Các nút Edit/View... (Chỉnh sửa/
xem...) và Set Warning... (Cài đặt
cảnh báo...) hiển thị trên tab
Schedule (Lịch trình). Người vận
hành có thể xem chi tiết và cảnh báo
về tất cả các hoạt động, nhưng
không thể xóa cài đặt hiện tại hoặc
lưu bất kỳ thay đổi nào.

No Access (Không truy cập)

Không khả dụng

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
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Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật System Workstation
Software Full Install and Upgrade (Cài đặt và nâng cấp đầy đủ phần mềm trạm làm
việc hệ thống)
Tính năng này yêu cầu cấp bảo mật phù hợp (Trang 925 Giới thiệu về cấp
độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật System Workstation Software Full Install and Upgrade
(Cài đặt và nâng cấp đầy đủ phần mềm trạm làm việc hệ thống) kiểm soát
khả năng người vận hành thực hiện cập nhật phần mềm. Tính năng này có
các cấp độ truy cập sau:
Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Tab Software Updates (Cập nhật
phần mềm) hiển thị trong
Maintenance (Bảo trì). Người vận
hành có thể xem tab này và cài đặt
các bản cập nhật phần mềm.
Read Only (Chỉ đọc)

Tab Software Updates (Cập nhật
phần mềm) hiển thị trong
Maintenance (Bảo trì). Người vận
hành có thể xem tab này nhưng
không thể cài đặt các bản cập nhật
phần mềm.

No Access (Không truy cập)

Tab Software Updates (Cập nhật
phần mềm) không hiển thị trong
Maintenance (Bảo trì). Người vận
hành không thể xem hoặc thực hiện
cập nhật phần mềm.

LƯU Ý: Theo mặc định, tất cả các Groups (Nhóm) đều có Full Control (Điều
khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Giới thiệu về các tính năng bảo mật trong Security (Bảo mật) Category (Loại)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
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Security (Bảo mật) Category (Loại) có các tính năng bảo mật sau:
Tính năng bảo mật

Lưu ý

Security (Bảo mật)

Cho phép người vận hành truy cập
các tab phụ Settings (Cài đặt) và
Accounts (Tài khoản)
(Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy
cập đối với tính năng bảo mật
Security (Bảo mật)).

Security - Global Policies (Bảo mật - Cho phép người vận hành truy cập
Chính sách toàn cầu)
khu vực Global Policies (Chính sách
toàn cầu) trên tab phụ Settings (Cài
đặt) (Trang 928 Giới thiệu về cấp độ
truy cập đối với tính năng bảo mật
Security - Global Policies (Bảo mật Chính sách toàn cầu)).
LƯU Ý: Cả Settings (Cài đặt) và Accounts (Tài khoản) đều ở trên tab Accounts
(Tài khoản) của Setup.
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Security (Bảo mật) kiểm soát quyền truy cập vào các hoạt
động sau trên tab Accounts (Tài khoản):
• Xem Groups (Nhóm)
• Đổi tên Groups (Nhóm)
• Xem Accounts (Tài khoản)
• Tạo Accounts (Tài khoản)
• Chỉnh sửa Accounts (Tài khoản)
• Xóa Accounts (Tài khoản)
• Tắt Accounts (Tài khoản)
• Xóa mật khẩu tài khoản
• Xem Privileges (Đặc quyền) của nhóm
• Gán Privileges (Đặc quyền) cho nhóm
LƯU Ý: Tab Accounts (Tài khoản) trong Setup (Trang 893 Giới thiệu về tab
Accounts (Tài khoản) trong Setup (Cài đặt)).
Có các cấp độ truy cập sau đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật):
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Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Các tab phụ Groups (Nhóm),
Accounts (Tài khoản) và Settings
(Cài đặt) hiển thị trong Accounts (Tài
khoản).
LƯU Ý: Chỉ người vận hành trong
Nhóm G1 và G3 mới có thể có Full
Control (Điều khiển hoàn toàn)
Privileges (Đặc quyền) đối với tính
năng này.
Read Only (Chỉ đọc)

Tab phụ Accounts (Tài khoản) hiển
thị trong Accounts (Tài khoản).
Người vận hành có thể xem tất cả cài
đặt nhưng chỉ có thể thay đổi thông
tin có liên quan đến tài khoản của
riêng họ. Tab phụ Settings (Cài đặt)
cũng hiển thị nhưng các Đặc quyền
của nhóm không hiển thị.
LƯU Ý: Người vận hành trong G4 và
G5 Groups (Nhóm) có Read Only
(Chỉ đọc) Privileges (Đặc quyền).
Không ai có thể thay đổi cấp độ truy
cập này.

No Access (Không truy cập)

Tab Accounts (Tài khoản) hiển thị
nhưng người vận hành chỉ có thể
truy cập thông tin tài khoản của
riêng họ.

Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) luôn có Full Control (Điều khiển
hoàn toàn) Privileges (Đặc quyền) đối với tính năng bảo mật này. Không ai
có thể thay đổi điều này. Họ cũng có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G3
Group (Nhóm) đối với tính năng này.
LƯU Ý: Người vận hành trong G3 Group (Nhóm) có Full Control (Điều khiển
hoàn toàn) bị giới hạn ở những hành động ảnh hưởng tới G4 và G5 Groups
(Nhóm). Họ không thể thay đổi các thuộc tính tài khoản hoặc Privileges (Đặc
quyền) của người vận hành trong G1 Group (Nhóm).
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - Settings - General
Setup (Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
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Tính năng bảo mật Setup - Settings - General Setup (Thiết lập - Cài đặt - Cài
đặt chung) kiểm soát quyền truy cập vào các hoạt động sau trên tab General
Setup (Cài đặt chung):
• Xem cài đặt trong General Setup (Cài đặt chung)
• Cấu hình cài đặt trong General Setup (Cài đặt chung)
Có các cấp độ truy cập sau đối với tính năng bảo mật Setup - Settings General Setup (Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt chung):
Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Tab General Setup (Cài đặt chung)
hiển thị trong Settings (Cài đặt).
Người vận hành có Privileges (Đặc
quyền) để thực hiện tất cả các hoạt
động.
Read Only (Chỉ đọc)

Tab General Setup (Cài đặt chung)
hiển thị trong Settings (Cài đặt).
Người vận hành có thể xem cài đặt
nhưng không thể cấu hình cài đặt.

No Access (Không truy cập)

Tab General Setup (Cài đặt chung)
không hiển thị trong Settings (Cài
đặt). Người vận hành không có
Privileges (Đặc quyền) để truy cập
tính năng này hay thực hiện bất kỳ
hoạt động nào.

LƯU Ý: Theo mặc định, chỉ người vận hành trong G1 Group (Nhóm) mới có
Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải chỉ định cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng bảo mật
Security (Bảo mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể chỉ định Privileges (Đặc
quyền) cho Setup - Settings - General Setup (Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt
chung).
Giới thiệu về Global Policies (Chính sách toàn cầu)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 928 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security - Global Policies (Bảo mật
- Chính sách toàn cầu)).
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Phòng xét nghiệm sử dụng Global Policies (Chính sách toàn cầu) để cấu hình
những cài đặt sau:
• Expiration Policy (Chính sách về hết hạn): Tần suất Operator Password
(Mật khẩu người vận hành) hết hạn.
• Other Policy (Chính sách khác): Password Length (Độ dài mật khẩu) và
Number of failed sign-in attempts before an account is locked out: (Số lần
thử đăng nhập thất bại trước khi tài khoản bị khóa:).
LƯU Ý: Hệ thống sẽ khóa tài khoản của người vận hành trong khoảng 10
phút nếu người vận hành nhập sai mật khẩu nhiều lần hơn giá trị trong ô
văn bản Number of failed sign-in attempts before an account is locked out:
(Số lần thử đăng nhập thất bại trước khi tài khoản bị khóa:). Sau 10 phút,
tài khoản sẽ được mở khóa và người vận hành có thể đăng nhập lần nữa
hoặc thiết lập lại mật khẩu bằng phần trợ giúp mật khẩu.
• Automatic Screen Lock (Khóa màn hình tự động): Thời gian chờ trong Wait
in minutes before automatic Screen Lock (Chờ theo phút trước khi Khóa
màn hình tự động).
• Change PHI Key... (Thay đổi khóa PHI...): Sửa đổi khóa PHI.
LƯU Ý: Cài đặt trong Global Policies (Chính sách toàn cầu) áp dụng cho mọi
người vận hành.
Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security - Global Policies
(Bảo mật - Chính sách toàn cầu)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Security - Global Policies (Bảo mật - Chính sách toàn cầu)
kiểm soát quyền truy cập vào các hoạt động sau trên tab phụ Settings (Cài
đặt):
• Xem cài đặt Chính sách chung
• Sửa đổi chính sách hết hạn
• Sửa đổi độ dài mật khẩu
• Sửa đổi số lần thử đăng nhập không thành công trước khi tài khoản bị khóa
• Sửa đổi số phút trước khi bật Automatic Screen Lock (Khóa màn hình tự
động)
• Tắt Automatic Screen Lock (Khóa màn hình tự động)
LƯU Ý: Tab phụ Settings (Cài đặt) ở trên tab Accounts (Tài khoản) trong
Setup (Cài đặt) (Trang 901 Giới thiệu về Settings (Cài đặt) trên tab Accounts
(Tài khoản)).
Có các cấp độ truy cập sau cho Security - Global Policies (Bảo mật - Chính
sách toàn cầu):
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Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Tab phụ Settings (Cài đặt) hiển thị
trên tab Accounts (Tài khoản).
Người vận hành có Privileges (Đặc
quyền) để thực hiện tất cả các hoạt
động.
LƯU Ý: Tính năng này cũng yêu cầu
Privileges (Đặc quyền) thích hợp đối
với tính năng bảo mật Security (Bảo
mật) (Trang 924 Giới thiệu về các
tính năng bảo mật trong Security
(Bảo mật) Category (Loại)).
Read Only (Chỉ đọc)

Tab phụ Settings (Cài đặt) hiển thị
trên tab Accounts (Tài khoản).
Người vận hành có thể xem cài đặt
nhưng không có Privileges (Đặc
quyền) để thực hiện bất kỳ thay đổi
nào.
LƯU Ý: Tính năng này cũng yêu cầu
Privileges (Đặc quyền) thích hợp đối
với tính năng bảo mật Security (Bảo
mật) (Trang 924 Giới thiệu về các
tính năng bảo mật trong Security
(Bảo mật) Category (Loại)).

No Access (Không truy cập)

Tab phụ Settings (Cài đặt) không
hiển thị trên tab Accounts (Tài
khoản). Người vận hành không có
Privileges (Đặc quyền).

Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải gán cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng Security (Bảo
mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể gán Privileges (Đặc quyền) đối với
các tính năng bảo mật khác (Trang 925 Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với
tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
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Giới thiệu về cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài
đặt - TDEF - Phạm vi)
Tính năng này yêu cầu có cấp bảo mật thích hợp (Trang 925 Giới thiệu về
cấp độ truy cập đối với tính năng bảo mật Security (Bảo mật)).
Tính năng bảo mật Setup - TDEF - Ranges (Cài đặt - TDEF - Phạm vi) kiểm
soát quyền truy cập vào các hoạt động sau trong CH Test Definition (Xác định
thử nghiệm CH) và IM Test Definition (Xác định xét nghiệm IM):
• Xem, in và cấu hình cài đặt trong Ranges (Biên độ)
• Xem, in và cấu hình cài đặt trong Repeat Conditions... (Lặp lại điều kiện...)
• Xem, in và cấu hình cài đặt trong Reflex Groups Setup (Cài đặt nhóm phản
xạ)
Tính năng này có các cấp độ truy cập sau:
Cấp độ truy cập

Lưu ý

Full Control (Điều khiển hoàn toàn) Người vận hành có thể thực hiện tất
cả các hoạt động.
Read Only (Chỉ đọc)

Người vận hành có thể xem và in cài
đặt nhưng không thể cấu hình cài
đặt.

No Access (Không truy cập)

Không khả dụng.

LƯU Ý: Theo mặc định, chỉ người vận hành trong G1 Group (Nhóm) mới có
Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng này.
Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của
tất cả các Groups (Nhóm) đối với tính năng này. Người vận hành trong G3
Group (Nhóm) có thể sửa đổi cấp độ truy cập của G4 và G5 Groups (Nhóm).
LƯU Ý: Người vận hành trong G1 Group (Nhóm) phải chỉ định cho G3 Group
(Nhóm) Full Control (Điều khiển hoàn toàn) đối với tính năng bảo mật
Security (Bảo mật) trước khi G3 Group (Nhóm) có thể chỉ định Privileges (Đặc
quyền) cho Setup - Settings - General Setup (Thiết lập - Cài đặt - Cài đặt
chung).
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20 Giới thiệu về Atellica Asa Application
Atellica Asa™ Application là một ứng dụng trên máy tính bảng dành cho
Atellica® Solution, có tác dụng tổ chức các tác vụ của người vận hành theo
quy trình của phòng xét nghiệm, bao gồm:
• Giám sát từ xa tất cả các mẫu bệnh phẩm và trạng thái hệ thống
• Giám sát tất cả các vật tư của hệ thống, vật tư tiêu hao và thuốc thử cùng
với khả năng tạo danh sách vật tư để dùng khi thu thập vật tư
• Khắc phục sự cố bằng Atellica Solution Remote Assistance, Diagnostics
(Chẩn đoán) và Online Help (Trợ giúp trực tuyến)
Ứng dụng hoạt động trên một máy tính bảng kết nối với hệ thống bằng kết
nối Wi-Fi hoặc Ethernet có dây. Hệ thống hỗ trợ kết nối với nhiều máy tính
bảng. Người vận hành có thể đăng nhập đồng thời vào từng máy tính bảng
và màn hình hệ thống bằng thông tin đăng nhập tương tự hoặc khác nhau.
Người vận hành không thể cập nhật bất kỳ hồ sơ nào từ ứng dụng này.
Giao diện hệ thống hiển thị ngôn ngữ giống với giao diện người dùng chính.
LƯU Ý: Hệ thống không hiển thị Thông tin y tế được bảo vệ (PHI) hay Thông
tin nhận dạng bệnh nhân (PII).

Đăng nhập vào Atellica Asa Application
1. Kết nối máy tính bảng với mạng Wi-Fi.
2. Trên menu bắt đầu hoặc màn hình nền của máy tính bảng, chọn biểu
tượng Atellica Asa Application.
3. Để kết nối với Atellica Solution khi không có địa chỉ IP, hãy kích hoạt
Automatic Discovery (Khám phá tự động) và chọn Atellica Solution
thích hợp trong danh sách System.
LƯU Ý: Để sử dụng tính năng Automatic Discovery (Khám phá tự
động), máy tính bảng và PCC phải được kết nối với cùng một mạng.
LƯU Ý: Nếu hệ thống không hiển thị Atellica Solution thích hợp, hãy
chọn

, rồi chọn danh sách System.

4. Để kết nối với Atellica Solution bằng địa chỉ IP, hãy tắt Automatic
Discovery (Khám phá tự động) và nhập IP address (Địa chỉ IP), Port
number (Số cổng) cho Atellica Solution thích hợp.
5. Nhập ID Operator và Password (Mật khẩu).
LƯU Ý: ID Operator và Password (Mật khẩu) được xác thực dựa trên các
tài khoản được cấu hình trên hệ thống Atellica Solution được kết nối.
6. Chọn Sign in.
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LƯU Ý: Sau khi hệ thống xác minh thông tin đăng nhập của người vận
hành, người vận hành sẽ không cần phải đăng nhập lại, trừ khi xảy ra
lỗi liên lạc hoặc người vận hành tự đăng xuất. Ứng dụng không có tính
năng đăng xuất tự động.

Đăng xuất khỏi Atellica Asa Application
1. Chọn

> Sign Out (Đăng xuất).

2. Chọn Yes (Có).

Giới thiệu về Atellica Asa Application Dashboard
Atellica Asa Application Dashboard cung cấp giao diện màn hình cảm ứng
để chọn tính năng sẽ hiển thị.
Giao diện dạng ô gạch cho phép người vận hành thực hiện các tác vụ sau
mà không cần trực tiếp có mặt tại màn hình hệ thống:
• Xem trạng thái hệ thống
• Xem trạng thái mẫu
• Xem trạng thái vật tư tiêu hao
• Tạo danh sách vật tư cho các nhu cầu hàng ngày
• Xem trạng thái hoạt động bảo trì
• Thực hiện khắc phục sự cố trên hệ thống
• Gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ dịch vụ hoặc tiến hành các phiên hỗ trợ dịch vụ
trực tiếp
Phần trên cùng của mỗi ô hiển thị màu trạng thái:

1
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2
3

Đang thực hiện hoạt động bảo trì tự động
Không có sự cố

Dashboard

Lưu ý

Sơ đồ trạng thái hệ thống

Hiển thị trạng thái của từng mô đun
cho hệ thống được kết nối, truy cập
các cảnh báo đang hoạt động làm
dừng mô đun và hoạt động bảo trì
đang tiến hành.

Troubleshooting

Truy cập:
• Online Help
• Diagnostics
• Service Support Request

STAT Samples

Hiển thị thông tin tóm tắt về mẫu
STAT trên hệ thống.
Nửa trên của ô hiển thị:
• Một trong hai màu
– Xanh lục: không có mẫu STAT
nào cần can thiệp hoặc tất cả
các mẫu cần can thiệp đều bị
bỏ qua
– Đỏ: ít nhất 1 mẫu STAT cần can
thiệp
• Số lượng mẫu STAT cần can thiệp
Nửa dưới của ô hiển thị số lượng:
• mẫu STAT đang thực hiện
• mẫu STAT cần can thiệp
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Dashboard

Lưu ý

Routine Samples

Hiển thị thông tin tóm tắt về mẫu
thường quy trên hệ thống.
Nửa trên của ô hiển thị màu xanh lục
và số lượng mẫu cần can thiệp.
Nửa dưới của ô hiển thị số lượng:
• Mẫu hiệu chuẩn cần can thiệp
• mẫu Nhu cầu kiểm chuẩn cần
can thiệp
• Mẫu bệnh phẩm thường quy cần
can thiệp

Maintenance

Hiển thị thông tin tóm tắt về các
hoạt động bảo trì cho ngày do người
vận hành xác định.
Nửa trên của ô hiển thị:
• Một trong hai màu
– Xanh lục: Không có hoạt động
bảo trì tự động nào được thực
hiện
– Vàng: Đang thực hiện ít nhất 1
hoạt động bảo trì tự động
• Số lượng hoạt động bảo trì đến
hạn, kể cả không thành công hoặc
quá hạn.
Nửa dưới của ô hiển thị:
• Hoạt động tự động kế tiếp theo
lịch
• Hoạt động thủ công tiếp theo mà
người vận hành thực hiện
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Dashboard

Lưu ý

Supply Needs

Hiển thị thông tin tóm tắt về các nhu
cầu vật tư cho ngày do người vận
hành xác định.
Nửa trên của ô hiển thị:
• Một trong hai màu
– Xanh lục: Không có vật tư nào
dưới ngưỡng
– Đỏ: Bất kỳ vật tư nào dưới
ngưỡng
• Số lượng vật tư cần dùng

Reagent Needs

Hiển thị thông tin tóm tắt về các nhu
cầu thuốc thử cho ngày do người
vận hành xác định.
Nửa trên của ô hiển thị:
• Một trong hai màu
– Xanh lục: Không có thuốc thử
nào dưới ngưỡng
– Đỏ: Ít nhất 1 thuốc thử dưới
ngưỡng hoặc tồn tại một yêu
cầu đang chờ xử lý cho xét
nghiệm không có thuốc thử trên
hệ thống
• Số lượng thuốc thử cần dùng
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Dashboard

Lưu ý

Calibrator Needs

Hiển thị thông tin tóm tắt về các nhu
cầu chất hiệu chuẩn cho ngày do
người vận hành xác định.
Nửa trên của ô hiển thị:
• Một trong hai màu
– Xanh lục: Không có máy phân
tích nào có nhu cầu sử dụng
ngay chất hiệu chuẩn
– Đỏ: Bất kỳ máy phân tích nào có
nhu cầu hiệu chuẩn nằm trong
phạm vi được cấu hình.
• Số lượng chất hiệu chuẩn cần
dùng

QC Needs

Hiển thị thông tin tóm tắt về các nhu
cầu chất kiểm chuẩn cho ngày do
người vận hành xác định.
Nửa trên của ô hiển thị:
• Một trong hai màu
– Xanh lục: Không có máy phân
tích nào có nhu cầu sử dụng
ngay chất kiểm chuẩn
– Đỏ: Bất kỳ máy phân tích nào đòi
hỏi có chất kiểm chuẩn đã được
yêu cầu nhưng không có trên hệ
thống, đã hết hạn hoặc QNS
• Số lượng chất kiểm chuẩn cần
dùng

Giới thiệu về thanh tiêu đề
Thanh tiêu đề hiển thị ở trên đầu mọi màn hình Atellica Asa Application,
chứa thông tin hệ thống, biểu tượng trạng thái hệ thống và các bộ điều khiển
của người vận hành. Một số mục không xuất hiện trên Dashboard.
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Thanh tiêu đề

Lưu ý
Hiển thị Dashboard.

Tiêu đề màn hình

Hiển thị tên của màn hình hiện tại.

Sơ đồ trạng thái hệ thống

Hiển thị trạng thái hiện tại của tất cả
các mô đun trên hệ thống:
• Xanh lục: Mô đun có thể xử lý
mẫu.
• Đỏ: Mô đun không thể xử lý mẫu.
• Vàng: Mô đun đang bảo trì.
LƯU Ý: Không xuất hiện trên
Dashboard.
Khởi chạy Teamviewer để nhà cung
cấp dịch vụ có thể truy cập máy tính
bảng từ xa.
Hiển thị Cart List. Số lượng mục hiện
có trong giỏ được hiển thị và cập
nhật linh hoạt.

Trạng thái kết nối
Tên hệ thống

Chỉ hiển thị

khi xảy ra sự cố Wi-Fi.

Hiển thị hệ thống được kết nối với
Atellica Asa Application.
Hiển thị menu có chứa Sign Out,
Help, About, và
dụng)

(chuyển đổi ứng

Giới thiệu về sơ đồ trạng thái hệ thống
Sơ đồ trạng thái hệ thống là phần đồ họa biểu diễn hệ thống được kết nối
với Atellica Asa Application. Tên của mỗi mô đun được hiển thị bên dưới sơ
đồ này.
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1
2
3

PCC
Sample Handler Connect
Sample Handler

4
5
6

Atellica Magline Transport
CH Analyzer
IM Analyzer

Sơ đồ trạng thái hệ thống hiển thị trạng thái của từng mô đun và tự động
làm mới khi có thay đổi trên hệ thống:
• Xanh lục: Mô đun đang xử lý và không có sự cố gì.
• Vàng: Mô đun đang được bảo trì hoặc đang ở chế độ chẩn đoán. Chọn mô
đun để hiển thị các hoạt động bảo trì đang thực hiện.
• Đỏ: Mô đun đã dừng do có lỗi. Số lượng cảnh báo được hiển thị. Toàn bộ
Atellica Magline® Transport hiển thị màu đỏ khi có lỗi hoặc cảnh báo ở bất
kỳ nơi nào trên đường. Khi bạn chọn bất kỳ đâu trên đường, phần có lỗi
chính xác sẽ được tô sáng đỏ và lỗi được hiển thị.
Sơ đồ trạng thái hệ thống hiển thị ở dạng đường thẳng ngay cả khi hệ thống
được cấu hình dạng chữ L hay chữ U.

Xem xét trạng thái hệ thống từ Atellica Asa Application
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Để xem xét các hoạt động bảo trì đang tiến hành, hãy chọn một mô đun
màu vàng trên Sơ đồ trạng thái hệ thống.
3. Để xem xét các cảnh báo, hãy chọn một mô đun màu đỏ trên Sơ đồ trạng
thái hệ thống.
4. Để xem phần trợ giúp cho một hoạt động bảo trì hoặc cảnh báo, hãy
chọn Troubleshoot.
5. Để mở phiếu yêu cầu dịch vụ, hãy chọn Open a Service Support Ticket
(Mở một Vé Hỗ trợ Dịch vụ)
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Giới thiệu về Trợ giúp trực tuyến cho Atellica Asa Application
THẬN TRỌNG
Không vận hành hệ thống khi chưa cài đặt phiên bản trợ giúp trực
tuyến mới nhất. Việc sử dụng hệ thống mà không có trợ giúp trực
tuyến có thể khiến hệ thống hoặc người vận hành gặp lỗi. Hãy đảm
bảo cài đặt phiên bản trợ giúp trực tuyến mới nhất trước khi vận
hành hệ thống.
Trợ giúp trực tuyến có các quy trình vận hành hệ thống, phần trợ giúp khi
có sự cố, khắc phục sự cố và bảo trì. Một số công việc bảo trì phần cứng có
phần hoạt ảnh. Người vận hành truy cập phần trợ giúp trực tuyến từ menu
( ) trên thanh Tiêu đề.
Bạn có thể truy cập menu trên thanh Tiêu đề ở mọi màn hình và menu này
sẽ thay đổi theo ngữ cảnh. Chọn
> Help để truy cập các liên kết đến
những chủ đề trợ giúp dành riêng cho khu vực đó và bảng mục lục (TOC)
cho toàn bộ gói trợ giúp trực tuyến.

Thông tin Giới thiệu có sẵn trên Atellica Asa Application
) trên thanh
Người vận hành có thể truy cập thông tin About từ menu (
Tiêu đề. Thông tin về phần mềm và phần cứng cho Atellica Asa Application
và hệ thống được kết nối sẽ có sẵn ở phần khắc phục sự cố trong cuộc gọi
yêu cầu dịch vụ.
Thẻ Software Information hiển thị phần mềm và các công cụ khác mà hệ
thống được kết nối sử dụng và phiên bản tương ứng. Để biết thêm thông
tin, hãy xem Thông tin bản quyền phần mềm Atellica Solution.
Thẻ System Information (Thông tin hệ thống) hiển thị thông tin phần cứng
về các mô đun có trong hệ thống được kết nối.
Thẻ Legal information (Thông tin pháp lý) hiển thị bản quyền và các thông
báo pháp lý khác.

Giới thiệu về STAT Samples trên Atellica Asa Application
STAT Samples nêu chi tiết trạng thái hiện tại cho tất cả các mẫu STAT trên hệ
thống:
• Intervention Needed
• Inprocess
Intervention Needed

Lưu ý

Sample ID (ID mẫu)

Mã có tác dụng xác định mẫu.
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940

Intervention Needed

Lưu ý

Description (Mô tả)

Phần mô tả lỗi xem là 1 xét nghiệm
hiển thị hay tất cả các xét nghiệm
đều có cùng một lỗi. Nếu xảy ra
nhiều lỗi, thì Multiple Errors (Nhiều
lỗi) được hiển thị và người vận hành
có thể mở rộng hàng để xem lỗi cho
từng xét nghiệm.

Assay

Các xét nghiệm cần can thiệp.

Time On System (Thời gian trên hệ
thống)

Số phút kể từ khi hệ thống đọc mã
vạch của mẫu tại TCS.

Location (Vị trí)

Vị trí đã biết cuối cùng của mẫu, bao
gồm vị trí mẫu trong giá với vị trí giá
và mã vạch được hiển thị hoặc trên
Atellica Magline Transport.

Ignore

Hệ thống bỏ qua mọi lỗi đối với mẫu
thích hợp. Chọn Ignore cho tất cả
các hàng để thay đổi màu ô thành
màu xanh lục.

Inprocess (Đang thực hiện)

Lưu ý

Sample ID (ID mẫu)

Mã có tác dụng xác định mẫu.

Assays

Các xét nghiệm mà người vận hành
yêu cầu cho mẫu. Khi có nhiều xét
nghiệm hiển thị, người vận hành có
thể mở rộng hàng để hiển thị trạng
thái và thời gian hoàn thành cho tất
cả các xét nghiệm.

Time to Complete (Thời gian hoàn
thành)

Thời gian cho đến khi một xét
nghiệm hoàn thành.

Time On System (Thời gian trên hệ
thống)

Số phút kể từ khi hệ thống đọc mã
vạch của mẫu tại TCS.

Location (Vị trí)

Vị trí đã biết cuối cùng của mẫu, bao
gồm vị trí mẫu trong giá với vị trí giá
và mã vạch được hiển thị hoặc trên
Atellica Magline Transport.
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Xem xét STAT Samples trên Atellica Asa Application
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn STAT Samples.
3. Để mở rộng bảng, hãy chọn tiêu đề tương ứng.
4. Để sắp xếp thông tin, hãy chọn tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn tiêu đề cột đó lần nữa để đảo thứ tự sắp xếp.
5. Để xem lỗi cho mẫu có nhiều lỗi, hãy chọn hàng.
6. Để xem trạng thái cho mẫu đang xử lý với nhiều xét nghiệm, hãy chọn
hàng.

Chuyển đổi từ Atellica Asa Application sang Ứng dụng Máy tính bảng
của Người vận hành.
LƯU Ý: Ứng dụng Máy tính bảng của Người vận hành phải trực tuyến mới
được chuyển đổi. Atellica Asa Application vẫn trực tuyến sau khi chuyển sang
ứng dụng Máy tính bảng của Người vận hành và không có dữ liệu bị mất.
1. Chọn

.

2. Chọn

.

Giới thiệu về Routine Samples (Các mẫu thường quy) trên Atellica Asa
Application
Routine Samples (Các mẫu thường quy) nêu chi tiết trạng thái hiện tại cho
tất cả các loại mẫu sau trên hệ thống cần can thiệp:
• Calibration (Hiệu chuẩn)
• QC
• Patient (Bệnh nhân)
Patient (Bệnh nhân)

Lưu ý

Sample ID (ID mẫu)

Mã có tác dụng xác định mẫu.
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Patient (Bệnh nhân)

Lưu ý

Description (Mô tả)

Phần mô tả lỗi xem là 1 xét nghiệm
hiển thị hay tất cả các xét nghiệm
đều có cùng một lỗi. Nếu xảy ra
nhiều lỗi, thì Multiple Errors (Nhiều
lỗi) được hiển thị và người vận hành
có thể mở rộng hàng để xem lỗi cho
từng xét nghiệm.

Assays

Các xét nghiệm cần can thiệp.

Time On System (Thời gian trên hệ
thống)

Thời gian kể từ khi hệ thống đọc mã
vạch của mẫu tại TCS.

Location (Vị trí)

Vị trí đã biết cuối cùng của mẫu, bao
gồm vị trí mẫu trong giá với vị trí giá
và mã vạch được hiển thị hoặc trên
Atellica Magline Transport.

Calibration (Hiệu chuẩn) và QC

Lưu ý

Material Name

Tên sản phẩm vật liệu kiểm chuẩn
hoặc chất hiệu chuẩn.

Description (Mô tả)

Phần mô tả lỗi xem là 1 xét nghiệm
hiển thị hay tất cả các xét nghiệm
đều có cùng một lỗi. Nếu xảy ra
nhiều lỗi, thì Multiple Errors (Nhiều
lỗi) được hiển thị và người vận hành
có thể mở rộng hàng để xem lỗi cho
từng xét nghiệm.

Assays

Các xét nghiệm cần can thiệp.

Location (Vị trí)

Vị trí đã biết cuối cùng của mẫu, bao
gồm khu vực bảo quản chất hiệu
chuẩn-chất kiểm chuẩn hoặc trên
Atellica Magline Transport.

Xem xét Routine Samples (Các mẫu thường quy) trên Atellica Asa Application
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn Routine Samples (Các mẫu thường quy).
3. Để mở rộng bảng, hãy chọn tiêu đề tương ứng.
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4. Để sắp xếp thông tin, hãy chọn tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn tiêu đề cột đó lần nữa để đảo thứ tự sắp xếp.
5. Để xem lỗi cho mẫu có nhiều lỗi, hãy chọn hàng.

Chấp nhận kết quả xét nghiệm trên Atellica Asa Application
LƯU Ý: Người vận hành chỉ có thể chấp nhận những xét nghiệm đang ở trạng
thái Hold (Giữ) và có kết quả hiện hoạt.
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn STAT Samples hoặc Routine Samples (Các mẫu thường quy) cho
phù hợp.
3. Để sắp xếp mẫu, hãy chọn tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn tiêu đề cột đó lần nữa để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Để mở rộng một hàng, chọn hàng thích hợp trong bảng.
5. Chọn hộp kiểm xét nghiệm thích hợp.
6. Chọn Accept (Chấp nhận).
7. Chọn Yes (Có).
LƯU Ý: Trạng thái của các kiểm tra được chọn chuyển sang Hoàn thành.

Đang lặp lại xét nghiệm trên Atellica Asa Application
LƯU Ý: Người vận hành chỉ có thể lặp lại những xét nghiệm ở trạng tái Hold
(Giữ) hoặc Transmit Failed (Truyền không thành công) và có kết quả hiện
hoạt. Người vận hành không thể thực hiện các tùy chọn cho xét nghiệm,
chẳng hạn như thay đổi độ pha loãng, khi lặp lại các xét nghiệm trên
Atellica Asa Application.
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn STAT Samples hoặc Routine Samples (Các mẫu thường quy) cho
phù hợp.
3. Để sắp xếp mẫu, hãy chọn tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn tiêu đề cột đó lần nữa để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Chọn hàng thích hợp trong bảng để mở rộng.
5. Chọn hộp kiểm xét nghiệm thích hợp.
6. Chọn Repeat (Lặp lại).
7. Chọn Yes (Có).
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Giới thiệu về Maintenance (Bảo trì) trên Atellica Asa Application
Maintenance (Bảo trì) hiển thị các hoạt động bảo trì theo lịch và trạng thái
của chúng cho máy phân tích và mô đun Atellica trong khoảng thời gian
được cấu hình. Các hoạt động này bao gồm cả quy trình tự động và thủ công.
Người vận hành lọc hoạt động bảo trì theo tất cả các mô đun hoặc theo một
mô đun cụ thể trên hệ thống.
Hệ thống sẽ sắp xếp các hoạt động bảo trì sắp tới dựa theo ngày và giờ lên
lịch. Trên lịch trình, đầu tiên sẽ là các hoạt động cũ nhất mà người vận hành
chưa thực hiện, sau đó là các hoạt động được lên lịch tiếp theo. Đối với các
hoạt động dựa trên số lượng, hệ thống sẽ ước tính ngày và thời gian phải
thực hiện hoạt động. Đối với các hoạt động khi cần, hệ thống sẽ liệt kê sau
các hoạt động này dựa theo ngày-giờ và các hoạt động dựa trên số lượng.
Các hoạt động tự động không yêu cầu sự hỗ trợ của người vận hành. Người
vận hành có thể bắt đầu các hoạt động bảo trì tự động từ màn hình này. Khi
một hoạt động bảo trì tự động được hoàn tất thành công, máy phân tích sẽ
cập nhật lịch trình và xóa hoạt động đó.
Các hoạt động thủ công đòi hỏi người vận hành phải thực hiện hoặc hoàn
thành hoạt động đó. Người vận hành ghi lại việc hoàn thành các hoạt động
bảo trì thủ công từ màn hình này.
Nếu một hoạt động bảo trì tự động đã lên lịch không thành công, hoạt động
đó sẽ hiển thị cảnh báo màu đỏ và ngày đến hạn sẽ không cập nhật. Máy
phân tích sẽ tạo một mục nhật ký ghi lại trạng thái không thành công.
Người vận hành không thể xóa bất kỳ hoạt động bảo trì nào từ màn hình này.
Để biết thông tin xác định ký hiệu Maintenance (Bảo trì), hãy xem
(Trang 945 Giới thiệu về ký hiệu Maintenance (Bảo trì) cho Atellica Asa
Application).
Maintenance (Bảo
trì) schedule (Lịch
trình bảo trì)

Lưu ý

Module (Mô-đun)

Danh sách thả xuống để lọc lịch trình Maintenance
(Bảo trì).

Activity

Tên của hoạt động bảo trì, cùng với ký hiệu cho
biết đó là hoạt động tự động hay do người vận
hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
tại địa phương thực hiện.

Scheduled

Ngày, giờ và tần suất của hoạt động bảo trì.

Status (Tình trạng)

Trạng thái hiển thị hoạt động trong tương lai,
Overdue (Quá hạn) (
công/thất bại) (

944

) và Failed (Không thành

).

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

20 Giới thiệu về Atellica Asa Application

Maintenance (Bảo
trì) schedule (Lịch
trình bảo trì)

Lưu ý

Perform

Hoạt động bảo trì tự động được thực hiện hoặc
người vận hành thực hiện và lập tài liệu cho một
hoạt động thủ công.

Procedure Details

Quy trình trong phần trợ giúp trực tuyến của
Atellica Solution dành cho hoạt động thủ công
hoặc tự động được chọn.

Giới thiệu về ký hiệu Maintenance (Bảo trì) cho Atellica Asa Application
Ký hiệu cảnh báo người vận hành về hành động được yêu cầu hoặc thông
tin bổ sung.
Ký hiệu
Maintenance
(Bảo trì)

Mô tả ký hiệu

Hoạt động không thành công cần hoàn thành.
Hoạt động quá hạn cần hoàn thành.
Hoạt động đang chờ xử lý hoặc đang chờ máy phân
tích chuyển sang trạng thái Ready (Sẵn sàng) để hoàn
thành công việc bảo trì.
Hoạt động của người vận hành.
Hoạt động của kỹ sư dịch vụ khách hàng.
Hoạt động của hệ thống.
Tần suất Daily (Hàng ngày).
Tần suất Weekly (Hàng tuần).
Tần suất Monthly (Hàng tháng).
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Ký hiệu
Maintenance
(Bảo trì)

Mô tả ký hiệu

Tần suất Theo số lượng. Số đếm mẫu trên máy phân
tích, số lần lặp lại xét nghiệm, chu kỳ hệ thống, thời
gian kết nối hoặc thời gian làm việc. Khi số lượng đạt
đến giới hạn, cảnh báo hoạt động sẽ hoàn tất.
Tần suất Khi cần.
Hoạt động bị trì hoãn.

Xem xét các hoạt động Maintenance (Bảo trì) trên Atellica Asa Application
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn Maintenance (Bảo trì).
3. Để sắp xếp thông tin, hãy chọn tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn tiêu đề cột đó lần nữa để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Để xem các hoạt động Maintenance (Bảo trì) cho một mô đun cụ thể,
hãy chọn tên tương ứng trong phần thả xuống Module (Mô-đun).
Truy cập quy trình bảo trì trên Atellica Asa Application
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn Maintenance (Bảo trì).
3. Chọn hoạt động bảo trì thích hợp.
4. Chọn Procedure Details.
Giới thiệu về hoạt động bảo trì tự động cho Atellica Asa Application
Máy phân tích khởi chạy các hoạt động bảo trì tự động theo lịch bảo trì do
người vận hành xác định. Người vận hành có thể khởi chạy các hoạt động
bảo trì tự động giữa các thời điểm được lên lịch. Người vận hành tạo lịch
trình bảo trì trên Atellica Solution.
LƯU Ý: Việc thực hiện một hoạt động bảo trì trước ngày đến hạn sẽ không
tự động lên lịch lại cho hoạt động đó vào lần sau, trừ khi hoạt động này được
hoàn thành sau thời điểm được lên lịch. Người vận hành có thể sử dụng tùy
chọn thiết lập lại trên Atellica Solution để lên lịch lại cho hoạt động.
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Việc thực hiện hoạt động bảo trì định kỳ dựa trên chu kỳ, thời gian hoặc số
lượng trước ngày đến hạn sẽ tự động lên lịch lại cho hoạt động đó vào lần sau.
Thực hiện hoạt động bảo trì tự động trên Atellica Asa Application
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn Maintenance (Bảo trì).
3. Chọn dạng xem thích hợp trong phần Module (Mô-đun) thả xuống: All
(Tất cả) hoặc một mô đun cụ thể.
4. Chọn một hoạt động bảo trì tự động.
5. Chọn Perform > Yes (Có).
6. Để giữ thời gian kế tiếp theo lịch cho hoạt động này, hãy chọn Yes.
Thực hiện hoạt động bảo trì thủ công trên Atellica Asa Application
NGUY CƠ SINH HỌC
Không xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học khi không sử dụng thiết bị
bảo hộ cá nhân và phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa phổ
biến. Việc xử lý vật liệu có nguy cơ sinh học sai cách có thể gây tổn
hại cho cơ thể.
CẢNH BÁO
Không tiến hành bảo trì bên trong máy phân tích trừ khi máy phân
tích đã dừng hẳn hoặc đang ở trạng thái chẩn đoán. Các cụm chi
tiết con của máy phân tích có thể chuyển động và gây thương tích
cho cơ thể.
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn Maintenance (Bảo trì).
3. Chọn dạng xem thích hợp trong phần Module (Mô-đun) thả xuống: All
(Tất cả) hoặc một mô đun cụ thể.
4. Chọn Activity thủ công.
LƯU Ý: Máy phân tích chỉ định các hoạt động bảo trì thủ công bằng
trong cột Activity. Hoạt động thủ công đòi hỏi người vận hành phải thực
hiện hoặc hoàn thành hoạt động đó.
5. Hoàn thành hoạt động.
6. Để đánh dấu hoạt động là đã hoàn thành, hãy chọn Perform, rồi đến Yes.
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Giới thiệu về Supply Needs (Nhu cầu cung cấp) cho Atellica Asa
Application
Supply Needs (Nhu cầu cung cấp) cung cấp thông tin về trạng thái của vật
tư trên hệ thống. CH Analyzer chứa dung dịch hệ thống, gói Pretreatment
và dung dịch IMT. IM Analyzer chứa dung dịch hệ thống, vật tư và chất thải.
Supply Needs (Nhu cầu
cung cấp)

Lưu ý

Name (Tên)

Tên của vật tư.

Lot (Lô)

Lô vật tư.

Status (Tình trạng)

Trạng thái của thể tích vật tư còn lại.
CH Status (Tình trạng):
• OK
• On reserve (Đặt trước): Thùng chứa rỗng
• Empty (Trống): Ống đựng và bồn chứa đều
rỗng
IM Status (Tình trạng):
• OK
• On reserve (Đặt trước): Thùng chứa rỗng
• Empty (Trống): Ống đựng và bồn chứa đều
rỗng
Để thêm một mục vào giỏ, người vận hành
chọn
trong hàng thích hợp
(Trang 957 Xem Cart List trên Atellica Asa
Application).
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Tất cả vật tư

Lưu ý

System Fluids

Danh sách dung dịch hệ thống theo máy
phân tích.

Volume (Lượng/thể tích)

Thể tích còn lại trên máy phân tích, tính
bằng tỷ lệ phần trăm.
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Tất cả vật tư

Lưu ý

Status (Tình trạng)

Trạng thái của thể tích vật tư còn lại.
CH Status (Tình trạng):
• OK
• On reserve (Đặt trước): Thùng chứa rỗng
• Empty (Trống): Ống đựng và bồn chứa đều
rỗng
IM Status (Tình trạng):
• OK
• On reserve (Đặt trước): Thùng chứa rỗng
• Empty (Trống): Ống đựng và bồn chứa đều
rỗng

Onboard Stability (Độ ổn
định trên hệ thống)

Bộ đếm ngược thời gian theo ngày và giờ cho
độ ổn định còn lại của vật tư trên hệ thống.
OBS bắt đầu từ lúc người vận hành nạp chất
vật tư vào máy phân tích.

Lot Expiration (Thời hạn lô)

Ngày và giờ hết hạn của lô vật tư.

Lot (Lô)

Lô vật tư.

Sequence Number (Số
chuỗi)

Phần nhận dạng vật tư có 5 chữ số của mã
vạch.

Đối với CH Analyzer

:

IMT Supplies
Đối với IM Analyzer
Supplies

Atellica® Solution
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:
Vật tư tiêu hao trên IM Analyzer bao gồm
Tips (Đầu tip), Cuvettes (Cuvet) và Water
(Nước), nếu phù hợp.
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Tất cả vật tư

Lưu ý

Status (Tình trạng)

Trạng thái của thể tích vật tư còn lại.
• OK
• On reserve (Đặt trước): Ống đựng rỗng,
bồn chứa đầy
• Reserve empty (Dự trữ trống): Ống đựng
và bồn chứa đều rỗng

Waste

Các mức chất thải trên IM Analyzer bao gồm
Cuvette and Tip Waste (Chất thải từ cuvet và
đầu tip), Waste (Chất thải)Tip Tray Waste
(Chất thải từ khay đựng đầu tip) và Liquid
Waste (Chất thải lỏng), nếu phù hợp.

Status (Tình trạng)

Trạng thái của thể tích chất thải còn lại.
• OK
• Full (Đầy): Lọ đựng chất thải đầy, hiển thị
màu đỏ.

Xem xét Supply Needs cho Atellica Asa Application
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn Supply Needs.
3. Định vị vật tư phù hợp.
trong hàng thích hợp
4. Để đặt vật tư vào giỏ mua hàng, hãy chọn
(Trang 957 Xem Cart List trên Atellica Asa Application).
5. Lặp lại các bước 3 và 4 cho mỗi vật tư bổ sung.
6. Nạp vật tư vào máy phân tích thích hợp.
7. Để xem tất cả vật tư, hãy chọn View All Supplies (Xem tất cả vật tư).
– Để xem tất cả nhu cầu, hãy chọn View Needs Only (Chỉ xem nhu
cầu).

Giới thiệu về Reagent Needs cho Atellica Asa Application
Reagent Needs (Nhu cầu thuốc thử) sẽ đăng nhu cầu thuốc thử dựa trên việc
so sánh số xét nghiệm dự kiến cho ngày đó với bảng kê hiện tại.
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• Predictive (Dự đoán): Nhu cầu được gợi ý dựa trên ngưỡng giới hạn do
người vận hành xác định hoặc tính năng sử dụng xét nghiệm theo lịch sử
của hệ thống.
• Below Threshold (Dưới ngưỡng): Mức thuốc thử kiểm kê đạt ngưỡng cảnh
báo đỏ do người vận hành xác định trong Reagent Requirements Settings
(Cài đặt yêu cầu thuốc thử). Điều này bao gồm cả chất tẩy rửa ống hút
thuốc thử trên CH và WBA với các giới hạn định sẵn và không thể thay đổi.
• Pending Orders (Yêu cầu đang chờ xử lý): Mức thuốc thử kiểm kê đạt trạng
thái cảnh báo đỏ vì tồn tại yêu cầu trong Worklist (Danh sách công việc)
và không có thuốc thử trên hệ thống cho xét nghiệm.
Nhu cầu sẽ có màu đỏ khi bảng kê hiện tại nằm dưới ngưỡng do người vận
hành xác định hoặc khi có yêu cầu đang chờ xử lý mà không có sẵn thuốc thử.
Nếu cảnh báo xuất hiện hoặc gói được nạp, dữ liệu sẽ cập nhật để phản ánh
thay đổi. Các cột còn lại sẽ được làm mới 1–5 phút mỗi lần.
Reagent Needs

Lưu ý

Name (Tên)

Tên của thuốc thử xét nghiệm sẽ có màu đỏ
khi số xét nghiệm trên hệ thống nằm dưới
ngưỡng Manual do người vận hành xác định
trong Reagent Requirements Settings (Cài
đặt yêu cầu thuốc thử).

Average Tests

Người vận hành cấu hình thủ công hoặc do
hệ thống thu thập tự động. Khi thu thập tự
động, hệ thống sẽ tính toán mức sử dụng
xét nghiệm trung bình trong 5 tuần vừa qua
cho khoảng thời gian 24 giờ hiện tại. Mục
này được cấu hình trong Reagent
Requirements Settings (Cài đặt yêu cầu
thuốc thử).

Tests to Perform (Các thử
nghiệm sẽ thực hiện)

Chênh lệch giữa Average Tests và số lượng
xét nghiệm được thực hiện.

Packs to Load

Số lượng gói thuốc thử cần dùng cho đến
thời điểm cuối ngày do người vận hành xác
định. Hệ thống tính toán làm số xét nghiệm
Tests to Perform (Các thử nghiệm sẽ thực
hiện) trên mỗi gói từ IFU thích hợp.

Analyzers (Bộ phân tích)

Máy phân tích nơi người vận hành nạp gói
thuốc thử cần dùng. Danh sách máy phân
tích đang hoạt động được phân tách bằng
dấu phẩy.
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Reagent Needs

Lưu ý

Reasons

• Predictive (Dự đoán): Nhu cầu được gợi ý
dựa trên ngưỡng giới hạn do người vận
hành xác định hoặc tính năng sử dụng xét
nghiệm theo lịch sử của hệ thống.
• Below Threshold (Dưới ngưỡng): Mức
thuốc thử kiểm kê đạt ngưỡng cảnh báo
đỏ do người vận hành xác định trong
Reagent Requirements Settings (Cài đặt
yêu cầu thuốc thử). Điều này bao gồm cả
chất tẩy rửa ống hút thuốc thử trên CH và
WBA với các giới hạn định sẵn và không
thể thay đổi.
• Pending Orders (Các lệnh đang chờ): Mức
thuốc thử kiểm kê đạt trạng thái cảnh báo
đỏ vì tồn tại yêu cầu trong Worklist (Danh
sách công việc) và không có thuốc thử
trên hệ thống cho xét nghiệm.
Để thêm một mục vào giỏ, người vận hành
chọn
trong hàng thích hợp
(Trang 957 Xem Cart List trên Atellica Asa
Application).

Xem xét Reagent Needs cho Atellica Asa Application
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn Reagent Needs.
3. Định vị thuốc thử thích hợp.
4. Để đặt thuốc thử vào giỏ mua hàng, hãy chọn
trong hàng thích hợp
(Trang 957 Xem Cart List trên Atellica Asa Application).
5. Lặp lại các bước 3 và 4 cho mỗi thuốc thử bổ sung.
6. Nạp thuốc thử vào máy phân tích thích hợp.
Xem xét Dự trữ thuốc thử trên Atellica Asa Application
LƯU Ý: Người vận hành không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào trên màn
hình Reagent Overview (Tổng quan về thuốc thử).
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1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn Reagent Needs.
3. Chọn Reagent Overview (Tổng quan về thuốc thử).
4. Chọn máy phân tích.
5. Xem xét chi tiết thuốc thử.
6. Để xem thuốc thử được nhóm theo lô, chọn Group by Reagent (Phân
nhóm theo thuốc thử).

Giới thiệu về Calibrator Needs cho Atellica Asa Application
Hệ thống tạo ra thông tin dự báo cho vật liệu hiệu chuẩn thích hợp. Hệ thống
xác định thông tin Calibrator Needs dựa trên những mục sau:
• Khoảng thời gian hiệu chuẩn gói hết trước thời điểm cuối ngày do người
vận hành xác định.
• Khoảng thời gian hiệu chuẩn lô hết trước thời điểm cuối ngày do người
vận hành xác định.
• Nếu người vận hành/hệ thống yêu cầu hiệu chuẩn trong ngày do người
vận hành xác định và chất hiệu chuẩn không có trên hệ thống, đã hết hạn
hoặc QNS.
Thông báo không có nhu cầu sẽ được hiển thị cho phần điều chỉnh C0.
Calibrator Needs được thiết lập lại vào thời điểm cuối ngày do người vận
hành xác định. Nhu cầu sẽ có màu đỏ nếu người vận hành/hệ thống yêu cầu
hiệu chuẩn trong ngày do người vận hành xác định và chất hiệu chuẩn không
có trên hệ thống, đã hết hạn hoặc QNS.
Nếu cảnh báo xuất hiện hoặc vật liệu hiệu chuẩn được nạp, thì dữ liệu sẽ
được cập nhật để phản ánh thay đổi đó. Các cột còn lại sẽ được làm mới 1–
5 phút mỗi lần.
Người vận hành có thể lọc thông tin dự báo cho vật liệu dựa trên các cảnh
báo (nhu cầu tức thì) hoặc lọc các nhu cầu được dự báo cho ngày hiện tại
hoặc ngày do người vận hành xác định.
Calibrator Needs

Lưu ý

Calibrator Name

Tên vật liệu hiệu chuẩn từ Calibrator
Definitions Material Name (Tên vật liệu
trong thông tin xác định chất hiệu chuẩn).

Calibrator Lot

Lô hiệu chuẩn thích hợp.

Onboard Status (Tình trạng
trên hệ thống)

Cho biết chất kiểm chuẩn đã có trên hệ
thống chưa và có khả dụng không (chưa hết
hạn hoặc chưa được dùng hết).
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Calibrator Needs

Lưu ý

Comment (Nhận xét)

Hiển thị các mức chất hiệu chuẩn cần dùng
để hiệu chuẩn xét nghiệm và mọi thông báo
rằng thuốc thử trên hệ thống không hội đủ
điều kiện để hiệu chuẩn lô.

Assay (Thí nghiệm)

Các xét nghiệm chịu ảnh hưởng của nhu cầu
chất hiệu chuẩn. Vật liệu phải được nạp vì
có yêu cầu hiệu chuẩn đối với xét nghiệm.

Expiration

Ngày và giờ hết hạn của khoảng thời gian
hiệu chuẩn hiện tại cần được hiệu chuẩn.

Reagent Lot And Pack (Lô và Lô gói thuốc thử thích hợp hoặc Any (Bất kỳ)
gói thuốc thử)
nếu yêu cầu không chỉ định lô gói thuốc thử.
Analyzer (Bộ phân tích)

Máy phân tích có liên quan tới hiệu chuẩn.
Danh sách máy phân tích đang hoạt động
được phân tách bằng dấu phẩy nếu có nhiều
máy phân tích cần dùng cùng 1 chất hiệu
chuẩn.
Để thêm một mục vào giỏ, người vận hành
chọn
trong hàng thích hợp
(Trang 957 Xem Cart List trên Atellica Asa
Application).

Xem xét Calibrator Needs cho Atellica Asa Application
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn Calibrator Needs.
3. Định vị chất hiệu chuẩn thích hợp.
4. Xác định nhu cầu thuốc thử.
trong hàng thích
5. Để đặt chất hiệu chuẩn vào giỏ mua hàng, hãy chọn
hợp (Trang 957 Xem Cart List trên Atellica Asa Application).
6. Lặp lại các bước 3 và 4 cho mỗi chất hiệu chuẩn bổ sung.
7. Nạp chất hiệu chuẩn vào máy phân tích thích hợp.

Giới thiệu về QC Needs cho Atellica Asa Application
QC Needs được tạo cho vật liệu kiểm chuẩn dựa trên:
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• Trình lập kế hoạch kiểm chuẩn để thực hiện trước thời điểm cuối ngày do
người vận hành xác định.
• Mọi yêu cầu kiểm chuẩn đang chờ xử lý trong Worklist (Danh sách công
việc).
QC Needs được thiết lập lại vào thời điểm cuối ngày do người vận hành xác
định. Mục nhu cầu sẽ có màu đỏ khi yêu cầu được thực hiện và:
• Không có chất kiểm chuẩn trên hệ thống.
• Có chất kiểm chuẩn trên hệ thống, nhưng chất kiểm chuẩn sắp hết hoặc
đã hết hạn.
Nếu cảnh báo xuất hiện hoặc vật liệu kiểm chuẩn được nạp, thì dữ liệu sẽ
được cập nhật để phản ánh thay đổi đó. Các cột còn lại sẽ được làm mới 1–
5 phút mỗi lần.
QC Needs

Lưu ý

Name (Tên)

Tên của chất kiểm chuẩn từ QC Definitions
Control Name (Tên chất kiểm chuẩn trong
thông tin xác định kiểm chuẩn).

Control ID (ID chất kiểm
chuẩn)

Mã nhận dạng duy nhất của chất kiểm chuẩn
từ QC Definitions Control ID (ID chất kiểm
chuẩn trong thông tin xác định kiểm chuẩn).

Lot (Lô)

Lô của chất kiểm chuẩn.

Level (Mức)

Mức nồng độ của chất kiểm chuẩn.

Onboard Status (Tình trạng
trên hệ thống)

Vật liệu kiểm chuẩn có trên hệ thống không
và có sẵn dùng không (chưa hết hạn hoặc
chưa được dùng hết).

Scheduled

Chất kiểm chuẩn có được lên lịch tự động
không.

Volume Needed (mL) (Thể
tích cần thiết (mL))

Thể tích chất kiểm chuẩn cần dùng trong
ngày.

Assay (Thí nghiệm)

Các xét nghiệm có liên quan đến chất kiểm
chuẩn.
Để thêm một mục vào giỏ, người vận hành
chọn
trong hàng thích hợp
(Trang 957 Xem Cart List trên Atellica Asa
Application).
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Xem xét QC Needs cho Atellica Asa Application
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn QC Needs.
3. Định vị chất kiểm chuẩn thích hợp.
4. Xác định nhu cầu thuốc thử.
5. Để đặt chất kiểm chuẩn vào giỏ mua hàng, hãy chọn
trong hàng
thích hợp (Trang 957 Xem Cart List trên Atellica Asa Application).
6. Lặp lại các bước 3 đến 5 cho mỗi vật tư bổ sung.
7. Nạp chất kiểm chuẩn thích hợp.

Giới thiệu về Cart List trên Atellica Asa Application
Thẻ Cart List (Danh sách giỏ hàng) hiển thị các vật liệu cần thiết cho hệ thống
được hiển thị trong thanh Tiêu đề. Người vận hành thêm vật liệu từ 1 trong
4 màn hình cần. Thẻ Completed hiển thị các vật liệu mà người vận hành lấy
từ vị trí vật tư và đánh dấu vào danh sách. Hệ thống tự động xóa các mục
khỏi màn hình và thẻ Completed khi người vận hành nạp vật liệu vào hệ
thống. Nếu kết nối Wi-Fi bị mất, thì ứng dụng sẽ giữ lại thông tin và Cart List
(Danh sách giỏ hàng) vẫn sử dụng được trong khi thu gom vật liệu, dù danh
sách này không thể cập nhật thông tin mới.
Tab Cart List (Danh sách giỏ hàng) có chứa:
• Reagents
• Calibration
• Quality Control
• Supplies
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Reagents

Lưu ý

Reagent Name (Tên thuốc thử)

Tên của thuốc thử được yêu cầu.

Module (Mô-đun)

Tên của mô đun yêu cầu thuốc thử.

Lot (Lô)

Lô của gói thuốc thử.

Calibration (Hiệu chuẩn)

Lưu ý

Calibrator Name

Tên vật liệu hiệu chuẩn.

Calibrator Lot

Lô vật liệu hiệu chuẩn thích hợp
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Quality Control

Lưu ý

QC

Tên của vật liệu kiểm chuẩn

Lot

Lô chất kiểm chuẩn thích hợp

Level (Mức)

Nồng độ vật liệu kiểm chuẩn thích
hợp

Supplies

Lưu ý

Module (Mô-đun)

Tên của mô đun yêu cầu vật tư

Supply Name (Tên vật tư)

Tên của vật tư

Lot

Lô vật tư

Xem Cart List trên Atellica Asa Application
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Để mở rộng bảng, hãy chọn tiêu đề tương ứng.
3. Để sắp xếp thông tin, hãy chọn tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn tiêu đề cột đó lần nữa để đảo thứ tự sắp xếp.
4. Để xóa mục khỏi giỏ, hãy thực hiện 1 trong các thao tác sau:
– Để xóa mục khỏi giỏ, hãy chọn Remove trong hàng đó.
– Để xóa tất cả các mục khỏi giỏ, hãy chọn Clear Cart.
Thêm vật liệu vào Cart List trên Atellica Asa Application
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Chọn ô nhu cầu.
3. Để thêm mục vào giỏ, hãy chọn

trong hàng đó.

4. Để thêm tất cả các mục vào giỏ:
a.

Chọn Add All to Cart.

b. Chọn Yes.
5. Lặp lại các bước 1 – 4 để thêm vật liệu thích hợp khác vào Cart List.
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6. Để làm lại danh sách:
a.

Chọn Clear Cart.

b. Chọn Yes.
c.

Lặp lại các bước 1 – 4.

Thu gom vật liệu với Atellica Asa Application
1. Xem Cart List (Trang 957 Xem Cart List trên Atellica Asa Application).
2. Mở rộng tất cả các bảng có số khác không trong tiêu đề tương ứng.
3. Thu gom các vật liệu thích hợp từ vị trí vật tư.
4. Chọn hộp kiểm trong hàng khi thu thập từng mục.
LƯU Ý: Các mục đã xóa khỏi danh sách không thể quay lại danh sách
từ thẻ Completed. Thận trọng khi gạch mục khỏi danh sách.

Giới thiệu về Troubleshooting trên Atellica Asa Application
Phần khắc phục sự cố cung cấp khả năng truy cập vào các công cụ bảo trì và
chẩn đoán vấn đề với hệ thống.
Troubleshooting

Lưu ý

Online Help (Trợ giúp trực tuyến)

Mở hệ thống trợ giúp trực tuyến với
quyền truy cập vào tìm kiếm, mục
yêu thích và bảng mục lục.

Diagnostics (Chẩn đoán)

Cung cấp quyền truy cập vào tất cả
các chức năng khắc phục sự cố và
bảo trì trên CH và IM.

Service Support Request

Truy cập hệ thống Service Support
Request. Người vận hành có thể gửi
yêu cầu hỗ trợ dịch vụ mới hoặc xem
các phiếu đã gửi trước đây.

PEPconnect

Kết nối với Cổng thông tin giáo dục
cá nhân.
Mở TeamViewer để cho phép truy
cập giao diện ứng dụng từ xa trong
cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật.
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Giới thiệu về Service Support Request trên Atellica Asa Application
Nếu phù hợp, nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương sẽ kết nối trực
tiếp với ứng dụng để khởi chạy chức năng điều khiển từ xa và truy vấn chẩn
đoán hệ thống. Từ ứng dụng, người vận hành sử dụng Service Support
Request để liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương nhằm
đặt câu hỏi, yêu cầu thông tin hay khắc phục sự cố nhanh chóng thông qua
một kết nối được mã hóa để bảo đảm tính riêng tư của dữ liệu bệnh nhân.
Người vận hành khởi tạo yêu cầu bằng các tính năng chia sẻ video, trò
chuyện, camera và âm thanh để gửi ảnh và âm thanh kèm theo mỗi yêu cầu
hỗ trợ dịch vụ.
Người vận hành có thể chọn trong 3 quy trình dưới đây:
Quy trình hỗ trợ từ xa

Lưu ý

Open a Service Support Người vận hành sẽ tạo một phiếu yêu cầu hỗ trợ.
Ticket (Mở một Vé Hỗ
Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật địa phương
trợ Dịch vụ)
sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho người vận hành.
Người vận hành có quyền chọn để nhà cung cấp
gọi điện sớm nhất có thể hoặc vào một thời điểm
khác theo số gia 30 phút. (Trang 961 Gửi yêu cầu
dịch vụ gọi lại qua điện thoại trên Atellica Asa
Application) hoặc (Trang 962 Gửi yêu cầu dịch
vụ qua phiên trò chuyện trên Atellica Asa
Application).
Phiên từ xa mà không
tạo phiếu

Người vận hành khởi tạo yêu cầu hỗ trợ qua điện
thoại. Nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa
phương sẽ yêu cầu người vận hành mở một
phiên từ xa trong khi vẫn kết nối điện thoại
(Trang 964 Bắt đầu phiên từ xa mà không tạo
phiếu trên Atellica Asa Application).

Previous Tickets (Các vé Người vận hành xem các phiếu hiện có để biết
trước)
trạng thái của vấn đề được báo cáo
(Trang 964 Xem phiếu hỗ trợ dịch vụ được mở
thông qua Remote Assistance (Hỗ trợ từ xa) trên
Atellica Asa Application). Các phiếu hiện có ở
chế độ chỉ đọc. Chỉ những phiếu mà người vận
hành mở qua tính năng Service Support Request
mới hiển thị tại đây. Các phiếu hỗ trợ do nhà cung
cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương mở sẽ không
hiển thị.
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Open a Service
Lưu ý
Support Ticket (Mở
một Vé Hỗ trợ Dịch vụ)
Analyzer list (Danh sách Cung cấp danh sách các mô đun có sẵn trên hệ
bộ phân tích)
thống.
Service Request

Gửi phiếu cho 1 trong các điều kiện sau:
• Urgent Service Request - System is not able to
process. (Yêu cầu dịch vụ khẩn cấp - Hệ thống
không thể xử lý.): Tồn tại một vấn đề có mức
ưu tiên cao nhất, chẳng hạn như hệ thống
ngoại tuyến hoặc chức năng khắc phục sự cố
không giải quyết được vấn đề.
• Service Request - System is partially operable:
Hoạt động của hệ thống mất một số chức năng
hoặc xuống cấp cần bảo dưỡng.
• Information Request (Yêu cầu thông tin): Hệ
thống không mất chức năng nhưng người vận
hành yêu cầu gọi lại để hướng dẫn cách vận
hành hệ thống, làm rõ hướng dẫn vận hành
hoặc trả lời câu hỏi.

Contact Preference (Tùy Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại
chọn liên hệ)
địa phương liên hệ qua điện thoại hoặc qua tính
năng trò chuyện.
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Preferred Time (Thời
gian ưa thích)

Yêu cầu gọi lại sớm nhất có thể hoặc vào một
thời điểm cụ thể.

Name (Tên)

Hiển thị tên của người vận hành.

Phone Number

Hiển thị số điện thoại của người vận hành.

Short Description

Cho biết tiêu đề duy nhất để phân biệt với các
phiếu hỗ trợ dịch vụ đang mở khác. Giới hạn 40
ký tự.

Problem Description

Cho biết mô tả chi tiết thể hiện thông tin hoặc
dịch vụ hỗ trợ được yêu cầu. Giới hạn 2000 ký tự.

Files List

Liệt kê tất cả các tập tin ảnh, video hoặc dữ liệu
đính kèm vào phiếu. Người vận hành có thể đính
kèm tối đa 10 tập tin với tổng cộng 1GB không
nén vào phiếu hỗ trợ dịch vụ.
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Open a Service
Lưu ý
Support Ticket (Mở
một Vé Hỗ trợ Dịch vụ)
Chụp ảnh hoặc quay video để đính kèm vào
phiếu hỗ trợ dịch vụ.
Add File

Thêm tập tin vào phiếu hỗ trợ dịch vụ.

Submit (Gửi)

Tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ.

TeamViewer

Lưu ý
Khởi tạo video từ người vận hành tới nhà cung
cấp hỗ trợ.
Khởi tạo phiên trò chuyện giữa người vận hành
và nhà cung cấp hỗ trợ.
Khởi tạo Whiteboard để người vận hành đánh
dấu hoặc vẽ trên màn hình.
Hiển thị nhà cung cấp hỗ trợ được kết nối cùng
với địa chỉ IP.
Thu nhỏ màn hình TeamViewer.
Mở thêm thông tin chi tiết cho từng tính năng.
Chấm dứt phiên dịch vụ từ xa. Để khởi tạo một
phiên từ xa, cần có mật mã mới (Trang 964 Bắt
đầu phiên từ xa mà không tạo phiếu trên
Atellica Asa Application).

Gửi yêu cầu dịch vụ gọi lại qua điện thoại trên Atellica Asa Application
1. Trên cửa sổ Dashboard, chọn Troubleshooting.
2. Chọn Service Support Request > Open a Service Support Ticket (Mở
một Vé Hỗ trợ Dịch vụ).
3. Chọn mô đun hoặc hệ thống thích hợp trong phần thả xuống Analyzer
list (Danh sách bộ phân tích).
LƯU Ý: Người vận hành chỉ có thể chọn 1 mô đun hoặc hệ thống với mỗi
yêu cầu. Nếu vấn đề liên quan đến giao diện người dùng, toàn bộ hệ
thống hoặc không theo mô đun cụ thể, hãy chọn hệ thống.
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4. Để xem các phiếu hỗ trợ dịch vụ đang mở cho mô đun hoặc hệ thống
này, hãy xem (Trang 964 Xem phiếu hỗ trợ dịch vụ được mở thông qua
Remote Assistance (Hỗ trợ từ xa) trên Atellica Asa Application)
5. Chọn 1 Service Request:
– Urgent Service Request - System is not able to process. (Yêu cầu dịch
vụ khẩn cấp - Hệ thống không thể xử lý.): tồn tại một vấn đề có mức
ưu tiên cao nhất, chẳng hạn như hệ thống ngoại tuyến hoặc chức
năng khắc phục sự cố không giải quyết được vấn đề.
– Service Request - System is partially operable: hoạt động của hệ thống
mất một số chức năng hoặc xuống cấp cần bảo dưỡng.
– Information Request (Yêu cầu thông tin): hệ thống không mất chức
năng nhưng người vận hành yêu cầu gọi lại để hướng dẫn cách vận
hành hệ thống, làm rõ hướng dẫn vận hành hoặc trả lời câu hỏi.
6. Chọn By Phone (Bằng điện thoại) trong phần thả xuống Contact
Preference (Tùy chọn liên hệ).
7. Chọn ASAP (Sớm nhất có thể) hoặc nếu yêu cầu bộ phận hỗ trợ gọi lại
vào một thời điểm cụ thể, hãy chọn thời điểm đó trong menu thả xuống
Preferred Time (Thời gian ưa thích).
LƯU Ý: Nếu người vận hành chọn ASAP (Sớm nhất có thể), một thông
báo sẽ hiển thị cho biết thời gian gọi lại theo thỏa thuận cấp dịch vụ của
họ và được cấu hình vào lúc cài đặt hệ thống.
8. Nhập First Name (Tên), Last Name (Họ) và Phone Number (Số điện thoại)
của người vận hành.
9. Nhập Short Description (Mô tả tóm tắt) và Problem Description (Mô tả
vấn đề).
10. Để đính kèm ảnh hoặc video, hãy chọn

.

11. Để đính kèm một tập tin thích hợp vào phiếu, hãy chọn Add File (Thêm
tập tin), tìm kiếm và chọn tập tin rồi chọn Open (Mở).
LƯU Ý: Người vận hành có thể đính kèm tối đa 10 tập tin với tổng kích
thước không nén là 1 GB vào 1 phiếu hỗ trợ dịch vụ. Người vận hành
phải đính kèm tất cả các tập tin trước khi lưu phiếu và không thể thêm
tập tin đính kèm vào phiếu đã gửi.
12. Chọn Submit (Gửi).
13. Đợi có xác nhận đã hoàn tất yêu cầu.
14. Đợi nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương gọi trong thời gian trên
hợp đồng hoặc tùy chọn.
Gửi yêu cầu dịch vụ qua phiên trò chuyện trên Atellica Asa Application
1. Trên cửa sổ Dashboard, chọn Troubleshooting.
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2. Chọn Service Support Request > Open a Service Support Ticket (Mở
một Vé Hỗ trợ Dịch vụ).
3. Chọn mô đun hoặc hệ thống thích hợp trong phần thả xuống Analyzer
list (Danh sách bộ phân tích).
LƯU Ý: Người vận hành chỉ có thể chọn 1 mô đun hoặc hệ thống với mỗi
yêu cầu. Nếu vấn đề liên quan đến giao diện người dùng, toàn bộ hệ
thống hoặc không theo mô đun cụ thể, hãy chọn hệ thống.
4. Để xem các phiếu hỗ trợ dịch vụ đang mở cho mô đun hoặc hệ thống
này, hãy xem (Trang 964 Xem phiếu hỗ trợ dịch vụ được mở thông qua
Remote Assistance (Hỗ trợ từ xa) trên Atellica Asa Application)
5. Chọn 1 Service Request:
– Urgent Service Request - System is not able to process. (Yêu cầu dịch
vụ khẩn cấp - Hệ thống không thể xử lý.): tồn tại một vấn đề có mức
ưu tiên cao nhất, chẳng hạn như hệ thống ngoại tuyến hoặc chức
năng khắc phục sự cố không giải quyết được vấn đề.
– Service Request - System is partially operable: hoạt động của hệ thống
mất một số chức năng hoặc xuống cấp cần bảo dưỡng.
– Information Request (Yêu cầu thông tin): hệ thống không mất chức
năng nhưng người vận hành yêu cầu gọi lại để hướng dẫn cách vận
hành hệ thống, làm rõ hướng dẫn vận hành hoặc trả lời câu hỏi.
6. Chọn Remote Session with Chat trong phần thả xuống Contact
Preference (Tùy chọn liên hệ).
7. Chọn ASAP (Sớm nhất có thể) hoặc nếu yêu cầu bộ phận hỗ trợ gọi lại
vào một thời điểm cụ thể, hãy chọn thời điểm đó trong phần thả xuống
Preferred Time (Thời gian ưa thích).
LƯU Ý: Nếu người vận hành chọn Immediate (Ngay lập tức), một thông
báo sẽ hiển thị cho biết thời gian gọi lại theo thỏa thuận cấp dịch vụ của
họ và được cấu hình vào lúc cài đặt hệ thống.
8. Nhập First Name (Tên), Last Name (Họ) và Phone Number (Số điện thoại)
của người vận hành.
9. Nhập Short Description (Mô tả tóm tắt) và Problem Description (Mô tả
vấn đề).
10. Để đính kèm ảnh hoặc video, hãy chọn

.

11. Để đính kèm một tập tin thích hợp vào phiếu, hãy chọn Add File (Thêm
tập tin), tìm kiếm và chọn tập tin rồi chọn Open (Mở).
LƯU Ý: Người vận hành có thể đính kèm tối đa 10 tập tin với tổng kích
thước không nén là 1 GB vào 1 phiếu hỗ trợ dịch vụ. Người vận hành
phải đính kèm tất cả các tập tin trước khi lưu phiếu và không thể thêm
tập tin đính kèm vào phiếu đã gửi.
12. Chọn Submit (Gửi).
13. Đợi có xác nhận đã hoàn tất yêu cầu.
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14. Đợi nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương gọi trong thời gian trên
hợp đồng hoặc tùy chọn.
15. Để ngắt kết nối khỏi phiên từ xa bất kỳ lúc nào, hãy chọn End Remote
Session (Kết thúc phiên từ xa) > Yes (Có) > OK.
Bắt đầu phiên từ xa mà không tạo phiếu trên Atellica Asa Application
Người vận hành khởi tạo yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại. Nhà cung cấp hỗ trợ
kỹ thuật tại địa phương sẽ yêu cầu người vận hành mở một phiên từ xa trong
khi vẫn giữ liên lạc qua điện thoại.
1. Trên thanh Tiêu đề, chọn

.

2. Đợi Passcode (Mã truyền) hiển thị.
LƯU Ý: Nếu Passcode (Mã truyền) không được tạo ra, một thông báo lỗi
sẽ hiển thị. Thông báo cho nhà cung cấp qua điện thoại rằng không có
Passcode (Mã truyền) nào được tạo ra.
3. Cung cấp Passcode (Mã truyền) gồm 4 chữ số cho nhà cung cấp qua điện
thoại.
4. Đợi nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương bắt đầu phiên từ xa:
a.

Đọc thông báo cảnh báo và chọn Unlock (Mở khóa).

b. Đăng nhập.
c.

Để xác nhận hoạt động truy cập phiên từ xa của nhà cung cấp dịch
vụ, chọn Allow.

LƯU Ý: Khi phiên từ xa đang hoạt động,
sẽ hiển thị viền đỏ.
5. Để kết thúc phiên từ xa, chọn

được hiển thị và màn hình

trên thanh Tiêu đề.

Xem phiếu hỗ trợ dịch vụ được mở thông qua Remote Assistance (Hỗ trợ từ xa) trên
Atellica Asa Application
Chỉ những phiếu mà người vận hành mở qua tính năng Service Support
Request mới hiển thị tại đây. Các phiếu hỗ trợ do nhà cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật tại địa phương mở hoặc do khách hàng thêm vào thông qua cuộc gọi
tới số điện thoại của nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương sẽ không
hiển thị.
1. Trên cửa sổ Dashboard, chọn Troubleshooting.
2. Chọn Service Support Request > Previous Tickets (Các vé trước).
3. Chọn mô đun hoặc hệ thống thích hợp trong phần thả xuống.
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LƯU Ý: Chỉ những phiếu hỗ trợ dịch vụ đang mở mà người vận hành mở
qua tính năng Service Support Request mới hiển thị tại đây cho mô đun
hoặc hệ thống này. Một thông báo sẽ hiện ra nếu không có phiếu hỗ trợ
dịch vụ nào đang mở. Các phiếu hỗ trợ dịch vụ hiện có ở chế độ chỉ đọc
và hiển thị:
– Theo tên mô đun hoặc hệ thống và số phiếu.
– Phiếu mới nhất đầu tiên.
4. Để sắp xếp thông tin, hãy chọn tiêu đề cột.
LƯU Ý: Chọn tiêu đề cột đó lần nữa để đảo thứ tự sắp xếp.
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21 Vật tư và bộ phận dành cho khách hàng
Chương này cung cấp danh sách các vật tư.

Vật tư SH
Bảng bên dưới liệt kê vật tư tiêu hao và các linh kiện dành cho khách hàng
sử dụng SH cùng với số danh mục để hỗ trợ đặt hàng:
Vật tư tiêu hao SH

Kích hoạt

Số lượng

Cốc đựng mẫu trên 11069062
ống Atellica Solution
2 mL

KHÔNG ÁP
DỤNG

1000 cups/bag

Cốc đựng mẫu trên 11069061
ống Atellica Solution
1 mL

KHÔNG ÁP
DỤNG

1000 cups/bag

Giá đỡ ống mao dẫn 11069064
(Xanh lam)

KHÔNG ÁP
DỤNG

1000 holders/ba
g

Giá đỡ ống mao dẫn 11069063
có đáy giả (Xanh lục)

KHÔNG ÁP
DỤNG

1000 holders/ba
g

NẮP CÁC ỐNG ĐỰNG 11085756
CHẤT HIỆU CHUẨN
VÀ CHẤT KIỂM
CHUẨN

Kiểm tra trực
1 cover
quan thấy có nắp
bị hư hỏng hoặc
thiếu nắp.

Máy in ru-băng
2,32"X295 ft, số
lượng: 24

Kiểm tra trực
quan thấy chất
lượng in thấp.

24 ribbons

KHÔNG ÁP
DỤNG

8 rolls/case

11480802

Nhãn mã vạch 2 inch 11481335
X 1 inch THERM/
TRANS
POLYPROPYLENE

Linh kiện dành cho khách hàng sử dụng
SH
VÒNG CHỮ O EDPM ĐƯỜNG KÍNH TRONG
0,14 X RỘNG 0,1

11085685

BỘ KHAY 15 VỊ TRÍ

11069024
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Linh kiện dành cho khách hàng sử dụng
SH
BỘ KHAY 55 VỊ TRÍ

11069025

BỘ KHAY STAT 15 VỊ TRÍ

11085987

BỘ KHAY 55 VỊ TRÍ ỐNG ĐẶC BIỆT 1

11273251

BỘ KHAY 15 VỊ TRÍ ỐNG ĐẶC BIỆT 1

11273252

BỘ KHAY 15 VỊ TRÍ STAT ĐẶC BIỆT 1

11273253

Vật tư Decapper
Bảng sau liệt kê vật tư tiêu hao của Decapper cùng với số danh mục để hỗ
trợ đặt hàng:
Vật tư tiêu hao
Decapper
Ống lót máng
thải

11069416

Kích hoạt

Số lượng

Kiểm tra thủ
công không
thành công

10 gói

Vật tư SHC
Bảng bên dưới liệt kê các linh kiện cho khách hàng dùng SHC cùng với số
danh mục để hỗ trợ đặt hàng:
Linh kiện dành cho khách hàng sử dụng
SHC
TẤM LỌC KHÍ PHÍA SAU

11083036

NGÓN KẸP ĐỆM

11085807

Vật tư CH
Bảng bên dưới liệt kê vật tư tiêu hao và các linh kiện dành cho khách hàng
sử dụng CH Analyzer cùng với số danh mục để hỗ trợ đặt hàng:
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Vật tư tiêu hao CH

Kích hoạt

Số lượng

11099303

Cảnh báo
Supplies
Overview (Tổng
quan về vật tư)

2 x 1,5 L

CH Conditioner (Chất 11099302
dưỡng CH)

Cảnh báo
Supplies
Overview (Tổng
quan về vật tư)

2 x 1,5 L

CH Diluent (Chất pha 11099300
loãng CH)

Cảnh báo
Supplies
Overview (Tổng
quan về vật tư)

2 x 1,5 L

CH Wash (Nước rửa
CH)

11099301

Cảnh báo
Supplies
Overview (Tổng
quan về vật tư)

2 x 1,5 L

CH Kiểm tra thuốc
thử (CHK)

11099311

Cảnh báo
Reagent
Overview (Tổng
quan về thuốc
thử)

8 x 47 mL

IMT Diluent (Chất
pha loãng IMT)

11099305

Cảnh báo
Supplies
Overview (Tổng
quan về vật tư)

2 x 1,5 L

Kiểm tra mức pha
loãng IMT

11099325

Khởi chạy IMT
Dilution Check
(Kiểm tra pha
loãng IMT)

6 x 2 mL

IMT Standard A (Tiêu 11099304
chuẩn A của IMT)

Cảnh báo
Supplies
Overview (Tổng
quan về vật tư)

2 x 1,5 L

IMT Standard B (Tiêu 11099306
chuẩn B của IMT) +
Salt Bridge (Cầu
muối)

Cảnh báo
Supplies
Overview (Tổng
quan về vật tư)

1 x 250 mL & 1 x
125 mL

CH Cleaner
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Vật tư tiêu hao CH

970

Kích hoạt

Số lượng

Chất làm mát đèn
trên CH

11099307

Cảnh báo
Supplies
Overview (Tổng
quan về vật tư)

1 x 250 mL

dung dịch tiền xử lý
thể tích lớn

10721048

Cảnh báo
Supplies
Overview (Tổng
quan về vật tư)

2 x 1 lít

Bộ dụng cụ gồm các 11597087
chai dung dịch tiền
xử lý thể tích lớn 180mL và nắp

Khi cần thiết

5 chai, 5 nắp

Bộ nhãn chai dung
dịch tiền xử lý thể
tích lớn

11597090

Khi cần thiết

1 cuộn gồm 50
nhãn

CH Reagent Probe
Cleaner 1 (RPC1)

11099312

Cảnh báo
Reagent
Overview (Tổng
quan về thuốc
thử)

8 x 44,6 mL

CH Reagent Probe
Cleaner 2 (RPC2)

11099313

Cảnh báo
Reagent
Overview (Tổng
quan về thuốc
thử)

8 x 44,6 mL

CH Reagent Probe
Cleaner 4 (RPC4)

11099309

Cảnh báo
Reagent
Overview (Tổng
quan về thuốc
thử)

4 x 47 mL

CH Water Bath
Additive (WBA)

11099308

Cảnh báo của hệ
thống

4 x 36 mL

Đoạn cuvet pha
loãng

11099327

4 tháng một lần / 5 segments/box
3 lần mỗi năm

Đoạn cuvet phản
ứng

11099326

4 tháng một lần / 5 segments/box
3 lần mỗi năm
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Vật tư tiêu hao CH

Kích hoạt

Số lượng

Gói thuốc thử CH
trống

11097534

Khi cần thiết

4 gói P1 và 4
gói P2

Gói thuốc thử CH
trống, P1

11538114

Khi cần thiết

8 gói P1

Gói thuốc thử CH
trống, P2

11538115

Khi cần thiết

8 gói P2

Linh kiện dành cho khách hàng sử dụng
CH
TẤM LỌC KHÍ PHÍA SAU

11083036

BỘ LỌC LẤY KHÍ VÀO

11075725

BƠM NHU ĐỘNG ỐNG

11075682

Atellica IMT Na K CL (Cảm biến đa năng ALYTE)

11099315

BỘ KHUẤY CỦA THIẾT BỊ TRỘN

11075703

DUNG DỊCH RỬA CUVET CHO BỘ ỐNG BA

11075642

DUNG DỊCH RỬA CUVET CHO BỘ ỐNG ĐƠN 11075641
CỤM ĐỒNG HỒ ĐO ỐNG HS - THUỐC THỬ

11075751

CỤM ĐỒNG HỒ ĐO ỐNG HS - PHA LOÃNG - 11075752
MẪU
BÓNG ĐÈN HALOGEN CỦA BỘ ĐÈN

11075676

CUVET CHO DỤNG CỤ ÉP LÒ XO
7,6X17X0,56

11075667

ỐNG PHUN CHÂN KHÔNG

11075610

DUNG DỊCH RỬA CUVET CHO BỘ ỐNG
CHÂN KHÔNG

11075643

Nắp lọ chứa dung dịch tiền xử lý thể tích lớn 11597266
có chốt khóa
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Vật tư IM
Sau đây là danh sách các vật tư tiêu hao và linh kiện dành cho khách hàng
sử dụng IM Analyzer cùng với số danh mục để hỗ trợ đặt hàng.
Vật tư tiêu hao IM

Kích hoạt

Số lượng

Cuvet

10309546

Cảnh báo Supplies
3000/hộp
Overview (Tổng quan
về vật tư)

IM Acid (A-xít IM)
và IM Base (Ba-zơ
IM)

11098500

Cảnh báo Supplies
2 x 1,5 L
Overview (Tổng quan
về vật tư)

IM Cleaner (Chất
vệ sinh IM)

11098502

Cảnh báo Supplies
2 x 1,5 L
Overview (Tổng quan
về vật tư)

IM Wash (Nước rửa 11098501
IM)

Cảnh báo Supplies
1 x 3,0 L
Overview (Tổng quan
về vật tư)

Túi lót đựng chất
thải rắn

11070709

Kiểm tra trực quan

Đầu tip, ống hút
mẫu

10309547

Cảnh báo Supplies
6480/hộp
Overview (Tổng quan
về vật tư)

Gói giữ ẩm, 5

11313505

Cảnh báo của hệ
thống, thay thế sau
mỗi 240 ngày

5/hộp

BỌT
POLYURETHANE
THẤM HÚT

11349138

Trạm rửa sạch ống
hút thuốc thử cần vệ
sinh

25/hộp

1

Linh kiện dành cho khách hàng
sử dụng IM
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TẤM LỌC KHÍ PHÍA SAU

11083036

THUỐC THỬ CHO BỘ ỐNG

11071144

ỐNG HÚT CHO BỘ ỐNG

11070782

ỐNG HÚT CHẤT THẢI

11070785
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Linh kiện dành cho khách hàng
sử dụng IM
BỘ CUVET ĐỰNG CHẤT THẢI Ở
MÁNG TRƯỢT

11070572

Miếng đệm, bình bẫy nước

11071032

Vật tư DL
Mô đun DL đi kèm với một bộ phụ tùng cho khách hàng khi lắp đặt. Bộ dụng
cụ này bao gồm các phụ tùng thay thế được.
Phụ tùng cho khách hàng dùng DL
BỘ GIÁ ĐỰNG MẪU MÀU XÁM

10714017

BỘ GIÁ ĐỰNG MẪU MÀU XANH LAM

10714021

BỘ GIÁ ĐỰNG MẪU MÀU VÀNG

10714019

BỘ GIÁ ĐỰNG MẪU MÀU XANH LỤC

10714022

BỘ GIÁ ĐỰNG MẪU MÀU CAM

10714018

BỘ GIÁ ĐỰNG MẪU MÀU ĐỎ

10714020

ĐẦU DÒ CAMERA CỦA BỘ HIỆU CHUẨN GIÁ 11080560
GIÁ ĐỰNG KHAY MẪU

10707472

BỘ GIÁ MANG NẠP HÀNG LOẠT

10708458

BỘ ỐNG TIẾP HỢP QC/CAL 12MMX75L

10946757

GIÁ ĐỰNG MẪU CÓ ỐNG TIẾP HỢP DÀI
13MM

10702457

GIÁ ĐỰNG MẪU CÓ ỐNG TIẾP HỢP NGẮN
13MM

10702458

TẤM LỌC PHÍA SAU

11083036
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22 Thông số kỹ thuật
Chương này cung cấp các thông số kỹ thuật thiết kế của hệ thống.

Số danh mục sản phẩm
Module
Atellica CH 930 Analyzer

Mô hình 11067000

Atellica IM 1600 Analyzer

Mô hình 11066000

Atellica IM 1300 Analyzer

Mô hình 11066001

Atellica Sample Handler Prime

Mô hình 11069001

Atellica Sample Handler Additional

Mô hình 11069004

Atellica Direct Load

Mô hình 11068008

Atellica Sample Handler Connect

Mô hình 11069018

Khả năng tương kết của hệ thống
Khách hàng có thể kết nối Atellica Solution với các sản phẩm sau:
• Hệ thống quản lý dữ liệu Atellica
• Atellica Process Manager
• syngo® Lab Connectivity Manager
• Smart Remote Services (SRS)
• Aptio® Automation
• Ứng dụng Atellica Asa™
• FlexLab STD (DMS)
• FlexLab HT (DMS)
LƯU Ý: Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương để
biết các phiên bản và cấu hình được hỗ trợ.
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Tương thích điện từ
Thông số kỹ thuật

Lưu ý

Mức tuân thủ về phát xạ điện từ

CISPR 11 Loại A

• Atellica Solution tuân thủ các yêu cầu về phát xạ và miễn nhiễm trong IEC
61326-2-6.1
• Phòng xét nghiệm nên đánh giá môi trường điện từ trước khi vận hành
thiết bị.1
• Các nguồn phát xạ điện từ mạnh ở khu vực gần với thiết bị có thể làm ảnh
hưởng tới hoạt động bình thường.1
• Thiết bị này được thiết kế và thử nghiệm theo CISPR 11 Loại A. Thiết bị có
thể gây ra nhiễu vô tuyến ở môi trường trong nhà. Trong trường hợp này,
phòng xét nghiệm có thể cần phải thực hiện các biện pháp để giảm bớt
tình trạng nhiễu.1
Tài liệu tham khảo về khả năng miễn nhiễm điện từ
1. Tiêu chuẩn quốc tế. Thiết bị điện để đo lường, kiểm soát và sử dụng trong
phòng xét nghiệm – Yêu cầu EMC – Phần 2-6: Các yêu cầu cụ thể – Thiết bị
y tế chẩn đoán in vitro (IVD); Áp dụng theo IEC 61326-1. International
Electrotechnical Commission, 3 rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211,
Geneva 20, Switzerland, 2012.

Kích thước Atellica Solution
Sau khi lắp đặt, phải loại bỏ các chướng ngại vật ở khu vực xung quanh hệ
thống và thông gió đúng cách.
ScI
Chiều
sâu

SccI

SSccII

ScI có SHC

1520 mm (59,8 inches): bao gồm Atellica Magline Transport và
màn hình mô-đun
1451 mm (57,1 inches): bao gồm Atellica Magline Transport,
không có màn hình mô-đun

976

Chiều
cao

1500 mm (59,1 inches)

Chiều
rộng

4250 mm

5702 mm

8026 mm

4650 mm

( 167,3 in )

( 224,5 in )

( 316 in )

( 183,1 in )

Trọng
lượng

1520 kg
(3351 lb)

1990 kg
(4387 lb)

3040 kg
(6702 lb)

1634 kg
(3602 lb)

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

22 Thông số kỹ thuật

Kích thước SH và SHC
Kích thước SH

Chiều sâu

1451 mm (57 inches)

Chiều cao

1465 mm (57,7 inches)

Chiều rộng

985 mm (38,8 inches)

Chỉ của SH
Chiều rộng

1306 mm (51,5 inches)

SH có vòng lặp Atellica Magline
Transport (yêu cầu có 1 vòng lặp/hệ
thống)
Trọng lượng

476 kg (1050 lbs)

Kích thước SHC

Chiều sâu

1430 mm (56,3 inches)

Chiều cao

1307 mm (51,5 inches)

Chiều rộng

400 mm (16 inches)

Trọng lượng

114 kg (250 lbs)

Kích thước Decapper
Decapper là tính năng tùy chọn. Chừa đủ khoảng trống để có thể tiếp cận
tất cả các phía của Decapper. Sau khi lắp đặt, khu vực xung quanh Decapper
phải không có vật cản và được thông gió đúng cách.
Yêu cầu không gian cho Decapper giữa bất kỳ 2 máy phân tích hoặc khi kết
thúc cấu hình hệ thống là 25,4 cm (10 inches).
Chiều sâu

1109 mm (44 inches)

Chiều cao

1223 mm (48 inches)

Chiều rộng

250 mm (10 inches)

Trọng lượng

79 kg (175 lbs)
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Kích thước CH Analyzer
Chừa đủ khoảng trống để có thể tiếp cận tất cả các phía của máy phân tích.
Sau khi lắp đặt, phải loại bỏ các chướng ngại vật ở khu vực xung quanh máy
phân tích và thông gió đúng cách.
Kích thước

Giá trị đo

Chiều sâu

1156 mm (45,5 inches)

Chiều cao

1364 mm (53,7 inches)

Chiều rộng

1491 mm (58,7 inches)

Trọng lượng

470 kg (1036 lb)

Các kích thước này bao gồm máy phân tích có nắp và bảng nhưng không
bao gồm những thành phần sau:
• Trạm làm việc
• Atellica Magline Transport
• Màn hình mô-đun
• Sample Handler
• Direct Load

Kích thước IM Analyzer
Kích thước

Giá trị đo

Chiều sâu

1155,5 mm (45,5 inches)

Chiều cao

1500 mm (59,1 inches)

Chiều rộng

1491 mm (58,7 inches)

Trọng lượng

574 kg (1265 lbs)

Kích thước bao gồm máy phân tích có nắp và bảng nhưng không bao gồm
những thành phần sau:
• Trạm làm việc
• Atellica Magline Transport
• Màn hình mô-đun
• Sample Handler
• Direct Load
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Kích thước DL
Sau khi lắp đặt, phải loại bỏ các chướng ngại vật ở khu vực xung quanh máy
phân tích và thông gió đúng cách. Chiều rộng và chiều cao không tính đến
giao diện người dùng chính.
Kích thước

Giá trị đo

Chiều sâu

1100 mm (43,3 inches)

Chiều cao

1360 mm (53,5 inches)

Chiều rộng

425 mm (16,7 inches)

Trọng lượng

141,7 kg (312 lb)

Các thông số về môi trường của SH và SHC
Các thông số về môi trường giống với SHs khi có và không có SHC.
Nhiệt độ vận hành trong môi trường SH và SHC: 18–30 °C (64–86 °F) tối
phòng xét nghiệm
đa 2000 mét (6562 feet)
SH: 18–27 °C (64–80,6 °F) trên 2000
mét (6562 feet)
Độ ẩm tương đối trong môi trường
phòng xét nghiệm

20–80%, không ngưng tụ

Nhiệt độ bảo quản

0 – 50 °C (32–122 °F) (trước và sau
khi giao hàng)

Chỉ sử dụng trong nhà

Có

Độ cao so với mực nước biển

SHC: Tối đa 2000 m (6562 feet)
SH: Tối đa 4000 m (13.123 feet)

Công suất sinh nhiệt

2180 BTU/hour

Độ ồn

Tuân thủ thông số kỹ thuật về kiểm
soát độ ồn NC-46. Áp suất âm thanh
trung bình là 53 dBA, cách SH 1 m.

Phân loại quá áp

Loại II

Phân loại mức ô nhiễm

Mức 2
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Các yêu cầu về điện của SH và SHC
Khi hệ thống được trang bị SHC, SHC sẽ nhận nguồn từ SH được kết nối. Hệ
thống được trang bị SHC không có thêm các yêu cầu về điện.
Điện áp định mức

200–240 V 1∼

Định mức dòng điện

8A

Định mức tần số

50/60 Hz

Các thông số về môi trường của Decapper
Nhiệt độ vận hành
trong môi trường
phòng xét nghiệm

18 – 30 °C (64–86 °F)

Độ ẩm tương đối trong 20–80 %, không ngưng tụ
môi trường phòng xét
nghiệm
Nhiệt độ bảo quản

-11 – 50 °C (12,2–122 °F) (trước và sau khi giao
hàng)

Độ ẩm bảo quản
tương đối

10–90 %, không ngưng tụ

Độ cao so với mực
nước biển

Tối đa 2000 m (6561 feet)

Chỉ sử dụng trong nhà Có
Công suất sinh nhiệt

≤983 BTU/hour

Độ ồn

Tuân thủ thông số kỹ thuật Kiểm soát độ ồn
NC-43. Áp suất âm thanh trung bình là 65 dBA,
cách Decapper 1 m.

Phân loại quá áp

Loại II

Phân loại mức ô nhiễm Mức 2
Yêu cầu về nguồn cung
cấp không khí phòng
xét nghiệm hoặc máy
nén khí được cung cấp
cho người vận hành

980

Máy nén cung cấp từ 0,6–0,7 MPa (87–101 PSI)
đến Decapper; cung cấp luồng không khí
1,76 NLPM (0,062 CFM) mỗi phút cho Decapper;
sử dụng xếp hạng đầu ra Độ tinh khiết của khí nén
Loại 1 theo ISO 8573-1:2010.
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Các yêu cầu về điện của Decapper
Điện áp định mức

200–240 Vac

Dòng điện định
mức

1,2 A

Tần số định mức

50/60 Hz

Các thông số về môi trường của CH
Nhiệt độ vận hành
trong môi trường
phòng xét nghiệm

18–30 °C (64–86 °F) tối đa 2000 mét (6562 feet)
18–27 °C (64–80,6 °F) trên 2000 mét (6562 feet)

Độ ẩm tương đối trong 20–80%, không ngưng tụ
môi trường phòng xét
nghiệm
Nhiệt độ bảo quản

1 – 50 °C (33,8–122 °F) (trước và sau khi giao
hàng)

Độ ẩm bảo quản
tương đối

5–80%, không ngưng tụ

Độ cao so với mực
nước biển

Tối đa 4000 m (13.123 feet)

Chỉ sử dụng trong nhà Có
Công suất sinh nhiệt

≤ 5210 BTU/hour

Độ ồn

Tuân thủ thông số kỹ thuật Kiểm soát độ ồn
NC-43. Áp suất âm thanh trung bình là 50 dBA,
cách máy phân tích 1 m.

Phân loại quá áp

Loại II

Phân loại mức ô nhiễm Mức 2
Áp suất nước tối đa
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Các yêu cầu về điện CH Analyzer
Yêu cầu

Mô tả

Điện áp định mức

200, 208, 220, 230, 240 VAC 1~

Định mức dòng điện

9A, 9A, 8.5A, 8A, 8A

Định mức tần số

50/60 Hz

Thông số kỹ thuật chung của sản phẩm CH Analyzer
Thông số kỹ thuật

Mô tả

Công suất xét nghiệm 1800 xét nghiệm/giờ: 1200 xét nghiệm trắc quang/
giờ, 600 xét nghiệm IMT/giờ, tùy theo kết hợp xét
nghiệm của phòng xét nghiệm
Thời gian tự vận hành Tối đa 5 giờ
Xét nghiệm trên hệ
thống

Tối đa 70 xét nghiệm

Yêu cầu về nước

Nước thuốc thử đặc biệt (Special reagent water,
SRW) được kết nối trực tiếp với nguồn nước tăng
áp (5 psi và 10 psi) (Trang 1001 Giới thiệu về nước
thuốc thử đặc biệt (SRW))

Mức tiêu thụ nước

Tối đa 33 L/giờ

Đầu ra chất thải lỏng

Tối thiểu 40 L/giờ mỗi máy phân tích

Các thông số về môi trường IM
Nhiệt độ vận hành trong môi trường 18 – 30 °C (64–86 °F)
phòng xét nghiệm

982

Độ ẩm tương đối trong môi trường
phòng xét nghiệm

20–80%, không ngưng tụ

Nhiệt độ bảo quản

1 – 50 °C (33,8–122 °F) (trước và sau
khi giao hàng)

Độ ẩm bảo quản tương đối

5–80 %, không ngưng tụ

Độ cao so với mực nước biển

tối đa 2000 m (6561 feet)
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Chỉ sử dụng trong nhà

Có

Công suất sinh nhiệt

4507 BTU/hour

Độ ồn

Tuân thủ thông số kỹ thuật Kiểm
soát độ ồn NC-55, Áp suất âm thanh
trung bình 65 dBA (cách máy phân
tích 1 m)

Phân loại quá áp

Loại II

Phân loại mức ô nhiễm

Mức 2

Áp suất nước tối đa

207 kPa (30 PSI)

Các yêu cầu về điện IM
Điện áp định mức

200/208/220/230/240 V 1∼

Định mức dòng điện

12 A

Định mức tần số

50/60 Hz

Thông số kỹ thuật chung của sản phẩm IM Analyzer
Thông số kỹ thuật

Mô tả

Công suất xét nghiệm Công suất tối đa Atellica IM 1600 Analyzer lên tới
440 xét nghiệm/giờ
Công suất tối đa Atellica IM 1300 Analyzer lên tới
220 xét nghiệm/giờ
Thời gian tự vận hành Atellica IM 1600 Analyzer: Tối đa 5 hours
Atellica IM 1300 Analyzer: Tối đa 7,5 hours
Xét nghiệm trên hệ
thống

Tối đa 42 xét nghiệm và điều khiển độ ẩm

Yêu cầu về nước

Nước thuốc thử đặc biệt (Special Reagent Water,
SRW) được kết nối trực tiếp với nguồn nước tăng
áp (5 psi và 30 psi) ở nhiệt độ 10–30 °C
(Trang 1001 Giới thiệu về nước thuốc thử đặc biệt
(SRW))
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Thông số kỹ thuật

Mô tả

Mức tiêu thụ nước

Atellica IM 1600 Analyzer: Trung bình 6 L/hour
Atellica IM 1300 Analyzer: Trung bình 3,5 L/hour

Đầu ra chất thải lỏng

Tối thiểu 15 L/hour mỗi máy phân tích

Dung tích chứa chất thải và vật tư của IM
Mô tả

Dung tích

Cuvettes (Cuvet)

1500 cuvet

Cuvette Waste (Chất thải từ
cuvet)

1500 cuvet

Tips (Đầu tip)

1800 đầu hút mẫu

Chất thải ở đầu hút

1500 đầu hút mẫu

Tip Tray Waste (Chất thải từ
khay đựng đầu tip)

15 khay

Liquid Waste (Chất thải lỏng)

3,6 L hoặc được cấp trực tiếp

Water (Nước)

10,0 L hoặc được cấp trực tiếp

IM Acid (A-xít IM)

1500 mL

IM Base (Ba-zơ IM)

1500 mL

IM Wash (Nước rửa IM)

6000 mL

IM Cleaner (Chất làm sạch IM)

1500 mL

Giới thiệu về lọ đựng mẫu được hỗ trợ
THẬN TRỌNG
Không sử dụng lọ đựng mẫu không được phê chuẩn. Việc sử dụng
các lọ đựng mẫu không được phê chuẩn có thể dẫn đến hỏng hóc
hệ thống. Chỉ sử dụng lọ đựng mẫu được phê chuẩn.
Hệ thống hỗ trợ các loại ống đựng mẫu sau:
• Ống chính
• Ống đựng chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn
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• Ống gạn
• Cóng chứa mẫu đặt trên ống
• Lọ lấy mẫu dạng ống mao dẫn
• Ống có đáy giả
LƯU Ý: Nếu hệ thống không có Decapper, lọ đựng mẫu có nắp sẽ không
được hỗ trợ. Người vận hành phải tháo nắp khỏi lọ đựng mẫu trước khi đặt
các lọ này vào giá. Hệ thống không hỗ trợ Decapper trong các cấu hình được
kết nối với Aptio.
Ống chính
Hệ thống hỗ trợ các loại ống chính sau:
LƯU Ý: Kích thước loại ống đựng tính bằng mm.
13x75 Vacutainer Hemogard - BD 367983
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

An toàn

Thể tích

3,5 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 13x75 màu
xanh mòng két.

ESL

Có

Decapper

Có

13x75 Vacutainer - BD 367981
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Nút

Thể tích

3,5 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có
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13x75 Vacutainer - BD 367981
SHC

Có

DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 13x75 màu
xanh mòng két.

ESL

Có

Decapper

Không

13x75 Vacuette - Greiner 454067
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

An toàn

Thể tích

4 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 13x75 màu
xanh mòng két.

ESL

Có

Decapper

Có

13x100 Vacutainer Hemogard - BD 367977

986

Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

An toàn

Thể tích

6 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có
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13x100 Vacutainer Hemogard - BD 367977
DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 13x100
màu nâu.

ESL

Có

Decapper

Có

13x100 Vacutainer - BD 368660
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Nút

Thể tích

6 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 13x100
màu nâu.

ESL

Có

Decapper

Không

13x100 Vacuette - Greiner 456073
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

An toàn

Thể tích

5 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 13x100
màu nâu.
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13x100 Vacuette - Greiner 456073
ESL

Có

Decapper

Có

16x100 Vacutainer Hemogard - BD 362799
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

An toàn

Thể tích

8,5 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có

ESL

Có

Decapper

Có

16x100 Vacutainer glass - BD 366430
Chất liệu

Thủy tinh

Loại nắp

Nút

Thể tích

10 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có

ESL

Có

Decapper

Không

16x100 Vacutainer - BD 367820
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Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Nút
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16x100 Vacutainer - BD 367820
Thể tích

10 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có

ESL

Có

Decapper

Không

16x100 Vacuette - Greiner 455010
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

An toàn

Thể tích

9 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có

ESL

Có

Decapper

Có

16x92 S-Monovette - Sarstedt 02.1388.100
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Ren

Thể tích

9 mL

Hình dạng đáy

Bơm tiêm

SH

Có

SHC

Có

DL

Không
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16x92 S-Monovette - Sarstedt 02.1388.100
ESL

Có

Decapper

Không

13x90 S-Monovette - Sarstedt 04.1935.001
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Ren

Thể tích

4,9 mL

Hình dạng đáy

Bơm tiêm

SH

Có

SHC

Có

DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 13x100
màu nâu.

ESL

Có

Decapper

Có

15x75 S-Monovette - Sarstedt 03.1397.100
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Ren

Thể tích

5,5 mL

Hình dạng đáy

Bơm tiêm

SH

Có

SHC

Có

DL

Không

ESL

Có

Decapper

Có

15x92 S-Monovette - Sarstedt 01.1602.001
Chất liệu

990
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15x92 S-Monovette - Sarstedt 01.1602.001
Loại nắp

Ren

Thể tích

7,5 mL

Hình dạng đáy

Bơm tiêm

SH

Có

SHC

Có

DL

Có

ESL

Có

Decapper

Có

Ống đựng chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn
Hệ thống hỗ trợ các loại ống đựng chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn sau:
LƯU Ý: Để duy trì độ ổn định của chất hiệu chuẩn hoặc chất kiểm chuẩn
Atellica, hãy sử dụng lọ đựng mẫu bằng thủy tinh để lưu trữ trên hệ thống.
LƯU Ý: Kích thước loại ống đựng tính bằng mm.
Ống đựng chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn bằng thủy tinh, có kích
thước 12x75 để lưu trữ trên hệ thống
Chất liệu

Thủy tinh

Loại nắp

Không có

Thể tích

5 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 12x75 màu
xám.

ESL

Có

Decapper

Không
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Ống đựng chất kiểm chuẩn Bio-Rad
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Ren

Thể tích

4 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Không

DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 12x75 màu
xám.

ESL

Có

Decapper

Có

Ống gạn
Hệ thống hỗ trợ các loại ống gạn sau:
LƯU Ý: Kích thước loại ống đựng tính bằng mm.
12x75 Nhựa: VWR 82050-128, Greiner 115101
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Không có

Thể tích

5 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 12x75 màu
xám.
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Decapper

Không
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12x75 Kính: VWR 60826-836, Corning 99445-12
Chất liệu

Thủy tinh

Loại nắp

Không có

Thể tích

6 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 12x75 màu
xám.

ESL

Có

Decapper

Không

13x100 Nhựa: VWR 82050-202, Greiner 125101
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Không có

Thể tích

9 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 13x100
màu nâu.

ESL

Có

Decapper

Không

13x100 Kính: VWR 60826-847, Corning 99445-13
Chất liệu

Thủy tinh

Loại nắp

Không có
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13x100 Kính: VWR 60826-847, Corning 99445-13
Thể tích

9 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có
Yêu cầu có ống lồng giá 13x100
màu nâu.

ESL

Có

Decapper

Không

14x100 Nhựa: VWR 82050-228, Greiner 136101
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Không có

Thể tích

5 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Không

ESL

Có

Decapper

Không

16x75 Nhựa: VWR 89206-934, Globe 119040A
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Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Không có

Thể tích

8 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có
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16x75 Nhựa: VWR 89206-934, Globe 119040A
DL

Không

ESL

Có

Decapper

Không

16x100 Nhựa: VWR 82050-234, Greiner 160101
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Không có

Thể tích

10 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có

ESL

Có

Decapper

Không

16x100 Kính: VWR 60826-869, Corning 99445-16
Chất liệu

Thủy tinh

Loại nắp

Không có

Thể tích

10 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Có

ESL

Có

Decapper

Không

Ống chuyển 15,3x92 - Sarstedt 60.610.100
Chất liệu
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Ống chuyển 15,3x92 - Sarstedt 60.610.100
Loại nắp

Ren

Thể tích

10 mL

Hình dạng đáy

Tròn

SH

Có

SHC

Có

DL

Không

ESL

Có

Decapper

Không

Cóng chứa mẫu đặt trên ống
Hệ thống hỗ trợ các cóng chứa mẫu đặt trên ống sau:
LƯU Ý: Chỉ sử dụng các cóng chứa mẫu đặt trên ống 1 mL với lọ đựng mẫu
13 mm.
Cóng chứa mẫu đặt trên ống Atellica Solution (1 mL) REF 11069061
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Không có

Thể tích

1 mL

Hình dạng đáy

Hình nón

SH

Có

SHC

Không

DL

Có

ESL

Có

Decapper

Không

LƯU Ý: Chỉ sử dụng các cóng chứa mẫu đặt trên ống 2 mL với lọ đựng mẫu
16 mm.
Cóng chứa mẫu đặt trên ống Atellica Solution (2 mL) REF 11069062
Chất liệu
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Cóng chứa mẫu đặt trên ống Atellica Solution (2 mL) REF 11069062
Loại nắp

Không có

Thể tích

2 mL

Hình dạng đáy

Hình nón

SH

Có

SHC

Không

DL

Có

ESL

Có

Decapper

Không

Lọ lấy mẫu dạng ống mao dẫn
Hệ thống hỗ trợ các loại lọ lấy mẫu dạng ống mao dẫn sau:
LƯU Ý: Hệ thống phải bao gồm ít nhất 1 IM Analyzer để hỗ trợ sử dụng lọ
lấy mẫu dạng ống mao dẫn.
LƯU Ý: Người vận hành phải đặt lọ lấy mẫu dạng ống mao dẫn vào giá đỡ
phù hợp trước khi nạp vào giá SH.
• Đối với lọ lấy mẫu dạng ống mao dẫn có đáy giả, hãy sử dụng Giá đỡ ống
mao dẫn có đáy giả màu xanh lục (11069063).
• Đối với lọ lấy mẫu dạng ống mao dẫn có đáy hình nón phẳng, hãy sử dụng
Giá đỡ ống mao dẫn màu xanh lam (11069064).
Becton Dickinson Microtainer 365967
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Nút

Thể tích

1 mL

Hình dạng đáy

Hình nón

Giá đỡ được yêu cầu

Giá giữ ống mao dẫn có đáy giả (màu
xanh lục)

SH

Có

SHC

Không

DL

Không
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Becton Dickinson Microtainer 365967
ESL

Không

Decapper

Không

Terumo Capiject T-MG
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Nút

Thể tích

1 mL

Hình dạng đáy

Hình nón

Giá đỡ được yêu cầu

Giá giữ ống mao dẫn (màu xanh)

SH

Có

SHC

Không

DL

Không

ESL

Không

Decapper

Không

Greiner MiniCollect 450472
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Nút

Thể tích

1 mL

Hình dạng đáy

Hình nón

Giá đỡ được yêu cầu

Giá giữ ống mao dẫn (màu xanh)

SH

Có

SHC

Không

DL

Không

ESL

Không

Decapper

Không

LƯU Ý: Greiner MiniCollect Complete phải được nạp vào giá đựng lọ có đáy
giả đặc biệt vì kết cấu của lọ đựng mẫu.
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Greiner MiniCollect Complete 450550
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Nút

Thể tích

0,8 mL

Hình dạng đáy

Hình nón (đáy giả)

Giá đỡ được yêu cầu

Không có
LƯU Ý: Lọ lấy mẫu dạng ống mao
dẫn được lắp sẵn ống bệ đỡ 13 x 75
và không cần có giá giữ ống mao
dẫn.

SH

Có

SHC

Không

DL

Không

ESL

Không

Decapper

Không

Sarstedt Microvette 20.1344
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Nút

Thể tích

1 mL

Hình dạng đáy

Hình nón

Giá đỡ được yêu cầu

Giá giữ ống mao dẫn có đáy giả (màu
xanh lục)

SH

Có

SHC

Không

DL

Không

ESL

Không

Decapper

Không
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Ram Scientific Safe-T-Fill 07 7121
Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Nút

Thể tích

1 mL

Hình dạng đáy

Hình nón

Giá đỡ được yêu cầu

Giá giữ ống mao dẫn (màu xanh)

SH

Có

SHC

Không

DL

Không

ESL

Không

Decapper

Không

Ống có đáy giả
Hệ thống hỗ trợ các loại ống có đáy giả sau:
Đáy giả 15,3x92 - Sarstedt 62.612

1000

Chất liệu

Nhựa

Loại nắp

Nắp vặn

Thể tích

4 mL

Hình dạng đáy

Phẳng

SH

Có

SHC

Không

DL

Có

ESL

Không

Decapper

Không
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Giới thiệu về nước thuốc thử đặc biệt (SRW)
Máy phân tích thường yêu cầu sử dụng nước thuốc thử đặc biệt (SRW) thông
qua hoạt động đo trực tiếp. Tiêu chí chất lượng nước chấp nhận được đối
với SRW:
• Tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) < 500 ppb
• Lượng vi khuẩn < 50 CFU/ml
• Điện trở suất > 10 ΜΩ cm
• Các phân tử và chất keo > 0,2 μm (đơn vị/ml) bao gồm lọc 0,22 μm
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23 Bảo hành và hỗ trợ
Giới thiệu về chính sách cung cấp dịch vụ và bảo hành hệ thống có giới
hạn
Siemens Healthineers và các nhà phân phối được ủy quyền có thể cung cấp
cho khách hàng mua mới các hệ thống Siemens Healthineers bảo hành có
giới hạn theo một thỏa thuận cụ thể hoặc bằng ngôn ngữ chuẩn trên hóa
đơn của họ. Bảo hành có giới hạn này nhằm giúp khách hàng giảm các chi
phí liên quan đến việc sửa chữa hệ thống hoạt động sai chức năng do những
khiếm khuyết về vật liệu và/hoặc gia công trong thời hạn bảo hành.
Siemens Healthineers, tùy theo sự chọn lựa của hãng, sẽ cung cấp dịch vụ
bảo hành bằng cách cung cấp dịch vụ sửa chữa hệ thống ngay tại chỗ hoặc
bằng cách đổi hệ thống hoặc linh kiện bị khiếm khuyết, phụ thuộc vào các
giới hạn và trường hợp ngoại lệ quy định trong phần Thay thế linh kiện và
Các trường hợp ngoại lệ về bảo hành và dịch vụ (Trang 1006 Giới thiệu về các
trường hợp ngoại lệ liên quan đến bảo hành và dịch vụ). Việc sửa chữa, thay
thế hoặc hoán đổi hệ thống hay thành phần được cung cấp trong thời hạn
bảo hành hoặc bất cứ thời hạn dịch vụ nào khác đều không kéo dài thời hạn
bảo hành hay dịch vụ vượt quá thời hạn thỏa thuận ban đầu.
Khi khách hàng gọi đến để yêu cầu dịch vụ, người đại diện hoặc nhà phân
phối được ủy quyền sẽ thông báo cho khách hàng về loại dịch vụ có thể cung
cấp cho hệ thống của khách hàng, cũng như hướng dẫn khách hàng về cách
thức nhận được dịch vụ đó.

Giới thiệu về thời hạn bảo hành
Thời hạn bảo hành có giới hạn thường bắt đầu khi hệ thống ban đầu được
lắp đặt xong tại địa điểm của khách hàng và kéo dài trong khoảng thời gian
1 năm sau đó, trừ khi có thỏa thuận cụ thể khác giữa Siemens Healthineers
(hoặc nhà phân phối được ủy quyền của họ) và khách hàng bằng văn bản
được ký kết bởi đại diện được ủy quyền hợp pháp của cả hai bên (người đại
diện bán hàng thường không được Siemens Healthineers ủy quyền cho
những mục đích này).

Giới thiệu về thời hạn dịch vụ bổ sung
Khách hàng, trong một số trường hợp ngoại lệ, có thể mua thêm thời gian
bảo hành vượt quá thời hạn bảo hành ban đầu khi mua hệ thống ban đầu
cho năm thứ hai hoặc những năm kế tiếp kể từ ngày lắp đặt đầu tiên. Hóa
đơn mua hàng ban đầu của khách hàng hoặc Phụ lục thỏa thuận thích hợp
phải ghi rõ thời hạn bảo hành bổ sung tính bằng tháng.
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Giới thiệu về dịch vụ trong giờ làm việc bình thường
Người vận hành có thể nhận được dịch vụ cho các hệ thống trong giờ làm
việc bình thường bằng cách liên hệ với nhà phân phối được ủy quyền hoặc
trụ sở gần nhất của Siemens Healthineers (Trang 1008 Địa chỉ).

Giới thiệu về dịch vụ ngoài giờ làm việc bình thường
Người vận hành, trong một số trường hợp ngoại lệ, cũng có thể yêu cầu cung
cấp dịch vụ ngoài giờ làm việc, kể cả buổi tối, ngày cuối tuần hoặc các ngày
lễ của quốc gia, bằng cách liên hệ với nhà phân phối được ủy quyền hoặc
trụ sở gần nhất của Siemens Healthineers (Trang 1008 Địa chỉ). Dịch vụ thực
hiện ngoài giờ làm việc bình thường sẽ bị tính thêm phí trừ khi khách hàng
đã mua tùy chọn dịch vụ trong đó có cung cấp dịch vụ vào thời điểm yêu cầu.

Giới thiệu về phạm vi của cuộc gọi yêu cầu dịch vụ
Các cuộc gọi yêu cầu bảo hành hay dịch vụ thường bao gồm việc sửa chữa
tại chỗ hoặc hoán đổi hệ thống hay thành phần, di chuyển đến địa điểm lắp
đặt hệ thống và nhân công làm việc tại địa điểm trong giờ làm việc bình
thường. Khách hàng hãy bắt đầu cuộc gọi yêu cầu bảo hành hoặc dịch vụ
bằng cách làm theo hướng dẫn về cách nhận dịch vụ dành cho hệ thống của
khách hàng. Cuộc gọi yêu cầu dịch vụ hoàn thành khi các hoạt động sửa
chữa hoặc thay thế đã khắc phục được khiếm khuyết về vật liệu hoặc gia
công và hệ thống tuân thủ các thông số kỹ thuật hiện hành. Khi dịch vụ đã
hoàn tất, khách hàng sẽ nhận được một bản sao tài liệu nêu chi tiết về tất
cả công việc mà người đại diện của Siemens Healthineers hoặc nhà phân
phối được ủy quyền đã thực hiện.

Giới thiệu về thay thế linh kiện
Trong khi tiến hành dịch vụ theo hợp đồng bảo hành hoặc dịch vụ,
Siemens Healthineers hoặc nhà phân phối được ủy quyền của họ sẽ cung
cấp các linh kiện phù hợp để sửa chữa hệ thống hoặc sẽ thu xếp việc hoán
đổi miễn phí hệ thống hay linh kiện bị ảnh hưởng ngoại trừ một số linh kiện
khách hàng có thể thay thế. Các linh kiện khách hàng có thể thay thế bao
gồm nhưng không giới hạn ở các hạng mục sau: đèn, điện cực hoặc bộ cảm
biến (được bảo hành riêng), thuốc thử, chất hiệu chuẩn, chất kiểm chuẩn,
giấy và bút. Hãy tham khảo hướng dẫn vận hành hệ thống phù hợp để có
danh sách đầy đủ về các linh kiện khách hàng có thể thay thế cho một model
hệ thống cụ thể.
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Giới thiệu về thay đổi thiết kế và tân trang hệ thống
Siemens Healthineers bảo lưu quyền thay đổi thiết kế hoặc cấu trúc của các
mẫu hệ thống cụ thể vào bất kỳ lúc nào mà không phải chịu trách nhiệm về
việc thực hiện các thay đổi đó cho từng khách hàng hoặc hệ thống. Nếu
Siemens Healthineers thông báo cho khách hàng về một sự thay đổi sẽ giúp
cải thiện hiệu suất hay độ tin cậy của hệ thống, cũng như cải tiến hệ thống
đó, thì khách hàng phải đồng ý cho phép Siemens Healthineers hoặc một
nhà phân phối được ủy quyền, tiến hành công việc tân trang các bộ phận
hoặc thay đổi về thiết kế do Siemens Healthineers trả chi phí, mà không gây
ảnh hưởng bất lợi đến tính năng vận hành của hệ thống.

Giới thiệu về việc chỉ định người vận hành chính
Mỗi khách hàng phải chỉ định một người vận hành chính là người có thể liên
lạc với đại diện được ủy quyền của Siemens Healthineers để mô tả lỗi chức
năng của hệ thống bằng cách gọi điện thoại và để thực hiện các thao tác
điều chỉnh và hiệu chỉnh đơn giản theo yêu cầu. Nếu không chỉ định nhân
viên vận hành chính hoặc nhân viên này không có mặt khi khách hàng yêu
cầu dịch vụ, việc cung cấp dịch vụ có thể sẽ bị trì hoãn.

Smart Remote Services (SRS)
Nếu Siemens Healthineers cung cấp dịch vụ giám sát từ xa cho các hệ thống
và nếu được pháp luật cho phép, thì việc khách hàng cung cấp quyền truy
cập từ xa vào hệ thống thông qua mạng của khách hàng cho
Siemens Healthineers hoặc đại diện được ủy quyền của hãng là điều kiện về
nghĩa vụ cung cấp dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ hoặc bảo hành. Truy cập
từ xa sẽ được thiết lập thông qua kết nối Internet tốc độ cao tới Trung tâm
dữ liệu của Siemens Healthineers. Trong trường hợp khách hàng không cung
cấp hoặc duy trì kết nối truy cập từ xa, dịch vụ có thể bị trì hoãn,
Siemens Healthineers có thể từ chối cung cấp dịch vụ hoặc có thể tính phí
dịch vụ trên cơ sở thời gian và vật chất bao gồm thời gian đi lại đến và từ địa
điểm của khách hàng, bất kể phạm vi theo hợp đồng dịch vụ hoặc bảo hành
có thể có hiệu lực.
Các dịch vụ giám sát từ xa của Siemens Healthineers không thay thế và không
giảm bớt trách nhiệm của khách hàng theo bất kỳ cách nào trong việc vận
hành cũng như bảo trì hệ thống một cách thường xuyên và cẩn thận. Khách
hàng có trách nhiệm thực hiện tất cả các quy trình và kiểm tra bảo dưỡng
định kỳ cũng như thường quy trên hệ thống ở mức độ giống như khi chưa
cài đặt phần mềm và khi Siemens Healthineers chưa cung cấp dịch vụ giám
sát từ xa.
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Nếu Siemens Healthineers cung cấp dịch vụ giám sát từ xa cho các hệ thống
và nếu được pháp luật cho phép, Siemens Healthineers sẽ sử dụng một phần
mềm cụ thể để cung cấp dịch vụ giám sát từ xa cho các hệ thống. Liên quan
đến việc sử dụng phần mềm và cung cấp dịch vụ giám sát từ xa,
Siemens Healthineers sẽ lấy quyền truy cập vào thông tin từ hệ thống. Thông
tin đó thường bao gồm dữ liệu đo lường hiệu năng của các quy trình trên hệ
thống nhưng có thể bao gồm cả dữ liệu liên quan đến bệnh nhân được bảo
vệ chống tiết lộ theo luật hiện hành. Siemens Healthineers có thể sử dụng
tất cả các thông tin thu được từ hệ thống cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào,
bao gồm phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho khách
hàng cũng như các khách hàng khác, với điều kiện là Siemens Healthineers
sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào có nguồn gốc từ một khách hàng cụ
thể cũng như không sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bệnh nhân
vi phạm pháp luật hoặc các quy định hiện hành.

Các yêu cầu của OSHA (chỉ áp dụng ở Hoa Kỳ)
Khi yêu cầu dịch vụ tại địa điểm của khách hàng, khách hàng phải cung cấp
cho người đại diện của Siemens Healthineers các phương tiện phù hợp tuân
thủ các quy định của Bộ trưởng Bộ lao động chiếu theo Đạo luật về an toàn
và sức khỏe lao động (OSHA) năm 1970, bản sửa đổi.

Giới thiệu về Báo cáo Sự cố Nghiêm trọng
Theo quy định 2017/746 của EU, bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra liên
quan đến thiết bị đều sẽ được báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm
quyền của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu nơi người dùng và/hoặc
bệnh nhân cư trú.

Giới thiệu về các trường hợp ngoại lệ liên quan đến bảo hành và dịch
vụ
Các trường hợp ngoại lệ sau đây là để bổ sung vào các trường hợp ngoại lệ
được quy định trong bất kỳ giấy bảo hành hay thỏa thuận dịch vụ nào.
NẾU BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO SAU ĐÂY XẢY RA, CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH
HOẶC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG:
• Người nào đó không phải là đại diện được ủy quyền của
Siemens Healthineers đã sửa đổi hoặc sửa chữa hệ thống
• Khách hàng vận hành hệ thống bằng các phụ kiện và linh kiện không phải
là phụ kiện mang thương hiệu Siemens Healthineers, hay vật tư tiêu hao
và/hoặc thuốc thử không thuộc chủng loại, chất lượng và thành phần như
đã xác định trong tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống.
• Siemens Healthineers đã thông báo với khách hàng về sự thay đổi nhằm
cải thiện hiệu suất hay độ tin cậy của hệ thống và khách hàng đã không
đồng ý cho cải tiến hoặc thay đổi thiết kế cho hệ thống đó.

1006

Hướng dẫn của người vận hành
11597137 Rev. 01 2021-09

23 Bảo hành và hỗ trợ

• Khách hàng đã không mua hệ thống từ Siemens Healthineers hoặc một
nhà phân phối được ủy quyền.
• Hệ thống đã không được lắp đặt trong vòng 90 ngày sau khi giao đến cơ
sở của khách hàng trừ khi có quy định cụ thể khác.
• Khách hàng đã không tiến hành các thủ tục bảo dưỡng phù hợp của khách
hàng, như đã trình bày trong tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống.
• Hệ thống đã bị lạm dụng hoặc được sử dụng không như mục đích ban đầu.
• Hệ thống đã bị hư hỏng trong khi vận chuyển đến địa điểm của khách hàng
hoặc đã bị khách hàng làm hỏng trong khi di chuyển hay di dời hệ thống
mà không có sự giám sát của đại diện được ủy quyền.
• Bị hư hỏng do lũ lụt, động đất, lốc xoáy, cuồng phong hay các thiên tai
hoặc sai sót của người dùng khác.
• Bị hư hỏng do chiến tranh, phá hoại, cướp bóc, đốt phá hoặc biến loạn.
• Bị hư hỏng do chập điện hay điện thế vượt quá giới hạn đã ghi trong tài
liệu hướng dẫn vận hành hệ thống.
• Bị hư hỏng do nước từ bất cứ nguồn nào ở bên ngoài dính vào hệ thống.
• Khách hàng mua một thỏa thuận thay thế có các điều khoản về bảo hành
hoặc dịch vụ thay thế cho các điều khoản này.
Siemens Healthineers hoặc các nhà phân phối được ủy quyền có thể tính
hóa đơn cho khách hàng, theo mức tiền công và giá linh kiện hiện thời, dùng
cho việc sửa chữa hệ thống nhằm sửa chữa hỏng hóc hay lỗi chức năng do
bất kỳ lý do gì nêu trên.
NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÊU TRÊN, KHÔNG CÓ SỰ BẢO HÀNH NÀO KHÁC,
DÙ LÀ CÔNG KHAI HAY NGỤ Ý, VỀ HỆ THỐNG NÀY, VIỆC BÁN HỆ THỐNG CHO
KHÁCH HÀNG, VIỆC CHO KHÁCH HÀNG THUÊ HỆ THỐNG, HAY VIỆC BÁN HỆ
THỐNG CHO KHÁCH HÀNG KHI KẾT THÚC HỢP ĐỒNG THUÊ.
SIEMENS HEALTHINEERS ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO
HÀNH NGỤ Ý VỀ TÍNH CHẤT THƯƠNG MẠI HOẶC ĐỘ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ. TRÁCH NHIỆM CỦA SIEMENS HEALTHINEERS
TRONG TRƯỜNG HỢP VI PHẠM BẤT CỨ THỎA THUẬN BẢO HÀNH HAY DỊCH
VỤ NÀO SẼ CHỈ GIỚI HẠN TRONG VIỆC SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ THIẾT BỊ
KHIẾM KHUYẾT VÀ SẼ KHÔNG BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI DƯỚI BẤT CỨ
HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ LÀ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, VÔ Ý, TÌNH CỜ HAY LÀ
HẬU QUẢ. SIEMENS HEALTHINEERS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO SỰ
CHẬM TRỄ DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO GÂY RA TRONG VIỆC CUNG CẤP
DỊCH VỤ SỬA CHỮA HOẶC HOÁN ĐỔI.
BẤT KỲ GIỚI HẠN HAY ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC KHÔNG THỐNG NHẤT VỚI
LUẬT HIỆN HÀNH TRONG TỪNG KHU VỰC PHÁP LÝ HOẶC MỘT THỎA THUẬN
BẰNG VĂN BẢN CỤ THỂ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG CHO NHỮNG KHÁCH HÀNG Ở
TRONG CÁC KHU VỰC PHÁP LÝ ĐÓ HOẶC PHẢI LỆ THUỘC VÀO THỎA THUẬN
ĐÓ.
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Thông tin về trợ giúp kỹ thuật
Khi cần trợ giúp kỹ thuật, hãy chuẩn bị sẵn các thông tin sau:
• Tên hệ thống (Trang 1008 Tìm tên hệ thống và số sê-ri)
• Số sê-ri của hệ thống (Trang 1008 Tìm tên hệ thống và số sê-ri)
• Phiên bản hệ thống (Trang 1008 Giới thiệu về thông tin phiên bản phần
mềm hệ thống)

Tìm tên hệ thống và số sê-ri
1. Trên thanh Lệnh, chọn Setup (Cài đặt) > Settings (Cài đặt) > General
Setup (Cài đặt chung) > Connectivity (Kết nối).
2. Trong phần System Configuration (Cấu hình hệ thống), tìm tên hệ thống
và số sê-ri.

Giới thiệu về thông tin phiên bản phần mềm hệ thống
Tìm phiên bản phần mềm hệ thống trước khi liên hệ với nhà cung cấp hỗ trợ
kỹ thuật tại địa phương. Phiên bản phần mềm hệ thống nằm ở những khu
vực sau:
• Góc trên bên trái
• System (Hệ thống) > About (Giới thiệu)
LƯU Ý: Trong System (Hệ thống) > About (Giới thiệu), tìm phần Siemens
Healthcare Diagnostics Atellica®.

Địa chỉ
Để được trợ giúp kỹ thuật, sử dụng dịch vụ khách hàng hoặc để biết thêm
thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.
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Thông tin sửa đổi liệt kê các chủ đề đã thay đổi kể từ phiên bản xuất bản
trước đó của tài liệu này.
Đã cập nhật chủ đề

Chủ đề

Liên kết

Thông tin pháp lý

(Trang 4 Thông tin pháp lý)

Atellica Sample Handler Intended
Use

(Trang 31 Atellica Sample Handler
Intended Use)

Tài liệu hướng dẫn khách hàng

(Trang 33 Tài liệu hướng dẫn khách
hàng)

Thuật ngữ

(Trang 34 Thuật ngữ)

Truy cập thông tin sản phẩm trong
thư viện tài liệu

(Trang 35 Truy cập thông tin sản
phẩm trong thư viện tài liệu)

Ký hiệu

(Trang 39 Ký hiệu)

An toàn

(Trang 47 An toàn)

An toàn về sinh học

(Trang 47 An toàn về sinh học)

Giới thiệu về Máy quét mã vạch LED (Trang 49 Giới thiệu về Máy quét mã
cho mẫu và thuốc thử
vạch LED cho mẫu và thuốc thử)
Phân loại LED

(Trang 49 Phân loại LED)

Giới thiệu về chất tẩy rửa

(Trang 50 Giới thiệu về chất tẩy rửa)

Xem Operator Event Log (Nhật ký (Trang 141 Xem Operator Event Log
sự kiện người vận hành)
(Nhật ký sự kiện người vận hành))
Chuyển sang trạng thái chẩn đoán
trong SH Operator Diagnostics
(Chẩn đoán của Người vận hành)

(Trang 145 Chuyển sang trạng thái
chẩn đoán trong SH Operator
Diagnostics (Chẩn đoán của Người
vận hành))

Mở khóa màn hình

(Trang 161 Mở khóa màn hình)

Giới thiệu về Atellica Solution có
Sample Handler

(Trang 165 Giới thiệu về Atellica
Solution có Sample Handler)

Giới thiệu về Atellica Magline
Transport

(Trang 170 Giới thiệu về
Atellica Magline Transport)
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Chủ đề

Liên kết

Giới thiệu về Atellica SH

(Trang 173 Giới thiệu về Atellica SH)

Giới thiệu về CH Analyzer

(Trang 185 Giới thiệu về CH
Analyzer)

Giới thiệu về IM Analyzer

(Trang 188 Giới thiệu về IM
Analyzer)

Giới thiệu về CH DL

(Trang 197 Giới thiệu về CH DL)

Giới thiệu về IM DL

(Trang 200 Giới thiệu về IM DL)

Giới thiệu về Inventory (Bản kiểm (Trang 234 Giới thiệu về Inventory
kê) Supplies Overview (Tổng quan (Bản kiểm kê) Supplies Overview
về vật tư)
(Tổng quan về vật tư))
Thay cuvet trên IM

(Trang 259 Thay cuvet trên IM)

Giới thiệu về tần suất hiệu chuẩn
thuốc thử xét nghiệm

(Trang 405 Giới thiệu về tần suất
hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm)

Giới thiệu về hiệu chuẩn lô và gói
thuốc thử xét nghiệm trên CH

(Trang 419 Giới thiệu về hiệu chuẩn
lô và gói thuốc thử xét nghiệm trên
CH)

Giới thiệu về các hiệu chuẩn gói xét (Trang 421 Giới thiệu về các hiệu
nghiệm trên CH
chuẩn gói xét nghiệm trên CH)

1010

Hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
trực tiếp trong Reagent Overview
(Tổng quan về thuốc thử)

(Trang 426 Hiệu chuẩn thuốc thử xét
nghiệm trực tiếp trong Reagent
Overview (Tổng quan về thuốc thử))

Giới thiệu về Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn)

(Trang 438 Giới thiệu về Calibration
Results (Kết quả hiệu chuẩn))

Giới thiệu về Calibration Results
(Kết quả hiệu chuẩn) Details (Chi
tiết)

(Trang 464 Giới thiệu về Calibration
Results (Kết quả hiệu chuẩn) Details
(Chi tiết))

Kiểm chuẩn

(Trang 489 Kiểm chuẩn)

Tắt Decapper

(Trang 660 Tắt Decapper)

Bật Decapper

(Trang 661 Bật Decapper)
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Chủ đề

Liên kết

Giới thiệu về HIL Alert Indices (Chỉ
số báo lỗi HIL) trong thông tin nhận
dạng xét nghiệm Assay (Xét
nghiệm)

(Trang 827 Giới thiệu về HIL Alert
Indices (Chỉ số báo lỗi HIL) trong
thông tin nhận dạng xét nghiệm
Assay (Xét nghiệm))

Giới thiệu về bảng cấu hình Sample (Trang 841 Giới thiệu về bảng cấu
Processing (Xử lý mẫu)
hình Sample Processing (Xử lý
mẫu))
Giới thiệu về Test Sort Groups
(Nhóm phân loại xét nghiệm)

(Trang 846 Giới thiệu về Test Sort
Groups (Nhóm phân loại xét
nghiệm))

Giới thiệu về Wait for Results
Workflow (Đợi quy trình kết quả)

(Trang 851 Giới thiệu về Wait for
Results Workflow (Đợi quy trình kết
quả))

Giới thiệu về Archive Rack
(Trang 857 Giới thiệu về Archive
Management (Quản lý giá lưu trữ) Rack Management (Quản lý giá lưu
trữ))
Giới thiệu về Cài đặt lớp ứng dụng
LIS

(Trang 861 Giới thiệu về Cài đặt lớp
ứng dụng LIS)

Giới thiệu về thanh tiêu đề

(Trang 936 Giới thiệu về thanh tiêu
đề)

Chuyển đổi từ Atellica Asa
(Trang 941 Chuyển đổi từ
Application sang Ứng dụng Máy tính Atellica Asa Application sang Ứng
bảng của Người vận hành.
dụng Máy tính bảng của Người vận
hành.)
Chấp nhận kết quả xét nghiệm trên (Trang 943 Chấp nhận kết quả xét
Atellica Asa Application
nghiệm trên Atellica Asa
Application)
Đang lặp lại xét nghiệm trên
Atellica Asa Application

(Trang 943 Đang lặp lại xét nghiệm
trên Atellica Asa Application)

Giới thiệu về Cart List trên
Atellica Asa Application

(Trang 956 Giới thiệu về Cart List
trên Atellica Asa Application)

Bắt đầu phiên từ xa mà không tạo
phiếu trên Atellica Asa Application

(Trang 964 Bắt đầu phiên từ xa mà
không tạo phiếu trên Atellica Asa
Application)
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Chủ đề

Liên kết

Vật tư và bộ phận dành cho khách
hàng

(Trang 967 Vật tư và bộ phận dành
cho khách hàng)

Vật tư CH

(Trang 968 Vật tư CH)

Số danh mục sản phẩm

(Trang 975 Số danh mục sản phẩm)

Các thông số về môi trường của SH (Trang 979 Các thông số về môi
và SHC
trường của SH và SHC)
Các thông số về môi trường của CH (Trang 981 Các thông số về môi
trường của CH)
Giới thiệu về lọ đựng mẫu được hỗ
trợ

(Trang 984 Giới thiệu về lọ đựng
mẫu được hỗ trợ)

Smart Remote Services (SRS)

(Trang 1005 Smart Remote Services
(SRS))

Đã giới thiệu chủ đề

Chủ đề

Liên kết

Sách trắng về Bảo mật

(Trang 38 Sách trắng về Bảo mật)

Chuyển sang trạng thái chẩn đoán
trong
Atellica Magline Transport Operator
Diagnostics (Chẩn đoán của Người
vận hành)

(Trang 146 Chuyển sang trạng thái
chẩn đoán trong
Atellica Magline Transport Operator
Diagnostics (Chẩn đoán của Người
vận hành))

Chuyển sang trạng thái chẩn đoán
trong SHC Operator Diagnostics
(Chẩn đoán của Người vận hành)

(Trang 146 Chuyển sang trạng thái
chẩn đoán trong SHC Operator
Diagnostics (Chẩn đoán của Người
vận hành))

Giới thiệu về Cuvette Status (Trạng (Trang 242 Giới thiệu về Cuvette
thái cuvet) trên CH trong Supplies Status (Trạng thái cuvet) trên CH
Overview (Tổng quan về vật tư)
trong Supplies Overview (Tổng
quan về vật tư))
Xem lại Cuvette Status (Trạng thái (Trang 243 Xem lại Cuvette Status
cuvet) trên CH trong Supplies
(Trạng thái cuvet) trên CH trong
Overview (Tổng quan về vật tư)
Supplies Overview (Tổng quan về
vật tư))
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Chủ đề

Liên kết

Xem xét Dự trữ thuốc thử trên
Atellica Asa Application

(Trang 952 Xem xét Dự trữ thuốc thử
trên Atellica Asa Application)

Vật tư Decapper

(Trang 968 Vật tư Decapper)

Giới thiệu về Báo cáo Sự cố Nghiêm (Trang 1006 Giới thiệu về Báo cáo
trọng
Sự cố Nghiêm trọng)
Đã xóa chủ đề

Chủ đề

Liên kết

Nạp chất kiểm chuẩn và chất hiệu
chuẩn

–
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Ab (Kháng
thể)
Acridinium
ester (IM)

Xem phần kháng thể.
Chất đánh dấu hóa học sẽ chớp sáng khi hệ thống thêm IM Base vào hạt từ
tính đã axit hóa, chất phân tích hoặc hỗn hợp acridinium ester trong cuvet.
Viết tắt là: AE

AE

Xem phần acridinium ester.

AG

Xem phần kháng nguyên.

Bảng

Một nhóm các xét nghiệm hoặc một nhóm mức pha loãng cho một xét
nghiệm được định nghĩa là bảng để dễ dàng yêu cầu.

Bảng xét
nghiệm

Nhóm các xét nghiệm khác nhau mà người vận hành xác định để dễ dàng
yêu cầu.

Bệ đỡ

Giá giữ để di chuyển ống xung quanh Atellica Magline Transport.

Bể vòng
phản ứng
(CH)

Máy phân tích CH treo các cuvet trong dung dịch ủ được duy trì ở nhiệt độ
cố định 37°C ± 0,3°C. Bể này duy trì thể tích phản ứng ở nhiệt độ mục tiêu
và cung cấp một cấu hình nhiệt nhất quán.

Biểu trưng

Loạt quy tắc để mã hóa thông tin trong một mã vạch.

Bình đựng
nước

Bình đựng trên hệ thống chứa nguồn cấp nước thuốc thử chính cho hệ thống
được cấp nước gián tiếp.

Bit dữ liệu

Số bit truyền giữa một hệ thống và thiết bị từ xa.

Bit dừng

Số bit dữ liệu để duy trì đồng bộ giữa các hệ thống và thiết bị từ xa trong
quá trình truyền dữ liệu.

Bồn chứa

Bộ phận chứa nước, chất thải lỏng hoặc dung dịch hệ thống để giúp hệ thống
hoạt động liên tục trong khi người vận hành bổ sung thuốc thử.

Bộ rửa pha
loãng (CH)

Bộ phận cơ học rửa cuvet pha loãng sau khi máy phân tích hoàn thành phân
tích mẫu. Quá trình rửa cho phép máy phân tích tái sử dụng cuvet mà không
có nguy cơ làm nhiễm bẫn mẫu tiếp theo.

Bộ rửa
phản ứng
(CH)
Cảm biến
áp suất của
ống hút

Bộ phận rửa các cuvet phản ứng trong CH sau khi phân tích mẫu để cho phép
tái sử dụng cuvet.

Cảm biến
mức chất
lỏng
Cảnh báo
cụm hệ
thống

Bộ phận phát hiện mức bề mặt chất lỏng của mẫu, chất kiểm chuẩn và chất
hiệu chuẩn. Viết tắt là: LLS.

Quá trình cho phép máy phân tích theo dõi và ghi lại áp suất của ống hút
trong tất cả các lần hút. Chức năng cảm biến áp suất theo dõi để biết các vật
cản ở ống hút, các lần hút ngắn và các lần hút bất thường khác.

Danh mục phân loại thông báo có nghĩa là một cụm hệ thống sẽ ngoại tuyến
nếu người vận hành không tương tác. Thông báo có nền màu vàng.
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Cảnh báo
về chất
kiểm chuẩn
Cánh tay
pha loãng
(CH)
Cấu hình

Một cảnh báo hệ thống trong Thống kê kiểm chuẩn để cảnh báo cho người
vận hành về tình trạng chất kiểm chuẩn.

Chất hiệu
chuẩn

Dung dịch chứa nồng độ xác định hoặc một hoạt tính xác định của 1 hay
nhiều xét nghiệm và đưa ra một giá trị tham khảo để chuyển đổi các tín hiệu
đo được sang nồng độ. Hệ thống phân tích các chất hiệu chuẩn bằng thuốc
thử để thu được các điểm dữ liệu hiệu chuẩn. Xem dữ liệu hiệu chuẩn.

chất kiểm
chuẩn

Sản phẩm chứa các chất phân tích cụ thể trong phạm vi nồng độ định sẵn
để kiểm tra hiệu suất của hệ thống và xét nghiệm.

Chất kiểm
chuẩn

Vật liệu kiểm chuẩn và quy trình giúp xác định xem hệ thống có đang báo
cáo kết quả hợp lệ hay không.

Chất phân
tích
Chất thải
lỏng (IM)

Chất có nồng độ chưa xác định trong một mẫu.

CH bộ phận để di chuyển ống hút pha loãng.
Thiết lập phần mềm và phần cứng.

Máy phân tích bơm chất thải lỏng vào 3 bồn chứa chất thải để tự động thải
bỏ trong đường ống chất thải của phòng xét nghiệm.

Chất thải
rắn (IM)

Các cuvet và đầu hút mẫu đã qua sử dụng rơi xuống ống thoát riêng vào các
thùng đựng chất thải rắn. Bồn chứa thu thập các cuvet và đầu hút mẫu trong
tình trạng tạm thời không có thùng đựng chất thải rắn.

Chớp sáng

Sự phát sáng trong giây lát mà phản ứng hóa phát quang tạo ra khi
acridinium este oxy hóa. Acridinium este oxy hóa khi độ pH thay đổi nhanh
chóng từ axit sang kiềm với sự bổ sung của IM Base.

Chức năng
phát hiện
va chạm
của ống
hút
Chương
trình cơ sở
Conc (Nồng
độ)
Cốc đựng
mẫu ở đầu
ống
Cổng kết
nối

Quá trình cho phép ống hút của máy phân tích phát hiện vật cản trong khi
di chuyển xuống dưới. Khi ống hút gặp vật cản, ống hút sẽ dừng ngay để
tránh bị hư hỏng.
Phần mềm mà hệ thống tải xuống bảng điều khiển máy.
Xem phần nồng độ.
Cốc đựng mẫu được đặt ở đầu ống đựng mẫu chứa một lượng nhỏ mẫu để
xét nghiệm. Viết tắt: TTSC.
Các cổng trên hệ thống có thể kết nối hệ thống với một thiết bị ngoại vi từ
xa, như LIS hoặc một hệ thống quản lý dữ liệu.

Cổng tuần
tự đa năng

Một tiêu chuẩn cổng tuần tự để kết nối các thiết bị, thường là với máy tính.
Viết tắt là: USB

Cờ

Đánh dấu hoặc thông báo về trạng thái của một kết quả hoặc mẫu. Cờ nằm
bên cạnh kết quả trên màn hình và trên các bản in báo cáo.

Cụm hệ
thống

Vùng chức năng phần cứng của hệ thống, chẳng hạn như vòng ủ, quang kế
và ống hút thuốc thử. Bảng điều khiển máy điều khiển cụm hệ thống.
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Cuvet

Lọ đựng bằng nhựa, dùng một lần chứa hỗn hợp phản ứng trên hệ thống.

Cửa sổ

Khu vực hiển thị màn hình mà người vận hành có thể di chuyển hoặc thao
tác một cách độc lập. Các cửa sổ có thể chồng lên nhau.

CV

Xem phần hệ số biến thiên.

Danh sách
công việc

Danh sách các mẫu bệnh phẩm, chất kiểm chuẩn và chất hiệu chuẩn được
lên lịch, bao gồm nhận dạng và các xét nghiệm yêu cầu cho từng mục.

Dữ liệu
hiệu chuẩn
(IM)
Dữ liệu thô

Chi tiết hiệu chuẩn bao gồm ID hiệu chuẩn, nồng độ, RLU, CV và cờ cho các
chất hiệu chuẩn nồng độ thấp và cao.
• CH: Các mức hấp thụ mà quang phổ kế phát hiện được từ các bước sóng
chính và phụ, nếu có.
• IM: Tổng lượng đếm photon mà hệ thống nhận của chớp sáng. Hệ thống
sẽ không hiệu chỉnh dữ liệu thô.

Dự trữ
thuốc thử
khung chất
kiểm chuẩn
Đèn nguồn
(CH)
Điểm
ngưỡng
Đi-ốt phát
quang

Một cài đặt giúp đảm bảo hệ thống có đủ thuốc thử để hoàn thiện chất kiểm
chuẩn nằm ở cuối khung của xét nghiệm được tạo khung chất kiểm chuẩn
đang xử lý.

Độ dốc

Thay đổi về 'y' so với thay đổi về 'x' hoặc độ dốc của một đường thẳng. Một
phương trình hồi quy sẽ xác định độ dốc.

Đồng hồ hệ
thống

Đồng hồ 24 giờ mà hệ thống sử dụng để giám sát nhiều chức năng hệ thống
khác nhau, chẳng hạn như khoảng thời gian hiệu chuẩn và theo dõi thời
gian diễn ra sự kiện.

Độ ổn định

Mức đề kháng của một mẫu hoặc thuốc thử đối với sự thay đổi hoặc phân
hủy hóa học.

Đơn vị ánh
sáng tương
đối

Số lượng mà hệ thống tạo ra khi ống nhân quang phát hiện thấy ánh sáng
trong phản ứng hóa phát quang. Đơn vị ánh sáng tương đối được hiệu chuẩn
so với nguồn triti và duy nhất đối với phép đo. Viết tắt là: RLU.

Đơn vị SI

Đơn vị đo quốc tế.

Đường
cong chính
(IM)

Đường cong tham khảo chuyển đổi tín hiệu đo được thành nồng độ mẫu.
Dữ liệu hiệu chuẩn sẽ chuẩn hóa hệ thống đối chiếu với dữ liệu Master Curve
lưu trữ cho chất phân tích đã thí nghiệm.

Đường hiệu
chuẩn (IM)

Dữ liệu chuẩn hóa hệ thống đối chiếu với dữ liệu Master Curve lưu trữ cho
chất phân tích đã được kiểm tra. Dữ liệu hiệu chuẩn giúp điều chỉnh cho các
điều kiện xử lý hiện tại và các thay đổi của hệ thống. Hệ thống sẽ tính toán
liều lượng cần thiết cho mẫu từ các đường chuẩn.

Đèn halogen thạch anh có thể thay thế cùng với đèn LED UV 340 nm.
Điểm mà nội dung diễn giải về kết quả của bệnh nhân thay đổi.
Thiết bị điện tử chứa vật liệu bán dẫn phát ra ánh sáng khi có dòng điện chạy
qua. Viết tắt là: LED.
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Equiv
(Không xác
định)
Ethernet

Xem phần không xác định
Một liên kết mạng cho phép một máy tính kết nối với các máy tính khác trong
cùng hệ thống.

Giá đựng
mẫu

Bộ phận đưa các lọ đựng mẫu vào hệ thống. Giá có khoảng trống cho 15
hoặc 55 lọ đựng mẫu. Ngoài ra, còn có các giá mẫu chuyên biệt cho mẫu
STAT, ống có đáy giả và ống có đáy giả STAT. Direct Load có giá gồm 6 vị trí.

Giao diện
hai chiều
Giá trị mặc
định
Gói chính
(IM)

Cấu hình giao diện cho phép truyền thông tin đến và từ một thiết bị khác.

Gói phụ
(IM)
Gói thuốc
thử

Lọ đựng thuốc thử bổ sung mà xét nghiệm yêu cầu.

Giá trị đặt trước do Siemens Healthineers xác định.
Một lọ đựng thuốc thử chính (Thuốc thử Lite và Pha rắn). Gói chính có thể
chứa thuốc thử bổ sung.

• CH: Gói thuốc thử là gói có 2 giếng. Mỗi giếng đựng tối đa 25 mL thuốc thử.
• IM: IM Analyzer sử dụng các gói thuốc thử chính và phụ.

Hàng đợi ra

Khu vực trên vị trí Nạp trực tiếp mà hệ thống di chuyển giá đựng mẫu sau
khi rời khỏi hàng đợi xử lý.

Hàng đợi
xử lý

Khu vực của Atellica Magline Transport trong đó các mẫu đang chờ trạm hút
xử lý. Hàng đợi xử lý có thể là hai chiều để cho phép truy cập ngẫu nhiên
hoặc một chiều để cho phép truy cập theo trình tự vào bất kỳ mẫu nào trong
hàng đợi xử lý. Viết tắt là: IPQ.

Hạt thuận
từ
Hệ số biến
thiên

Các hạt từ tính trong thuốc thử Pha rắn. Viết tắt là: PMP

Hệ thống
quan sát
ngăn đựng

Một bộ phận phụ của Sample Handler. Hệ thống camera nằm phía trên mỗi
ngăn đựng trong Sample Handler tạo ảnh của từng giá và vị trí giá trong
ngăn đựng khi người vận hành đóng ngăn đựng. Viết tắt là: DVS.

Hệ thống
thông tin
phòng thí
nghiệm
Hệ thống
tự động
hóa phòng
thí nghiệm

Hệ thống máy tính phòng xét nghiệm có thể tương tác với Atellica Solution.
Viết tắt là: LIS
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Sự khác biệt về mặt thống kê giữa một bộ số dưới dạng phần trăm. Viết tắt
là: CV.

Hệ thống đường ray tự động kết nối nhiều máy phân tích để có công suất
tải cao và quy trình hiệu quả. Atellica Solution kết nối với Hệ thống tự động
hóa trong phòng xét nghiệm thông qua Sample Handler Connect.
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Hiệu chuẩn

• CH: Quá trình thiết lập mối quan hệ giữa phản hồi của hệ thống (giá trị
hấp thụ) và kết quả được báo cáo (nồng độ). Mối quan hệ này là duy nhất
đối với từng xét nghiệm. Hệ thống xác định mối quan hệ này bằng cách
đo mức hấp thụ của một chất có nồng độ (hoặc mức) chất phân tích được
xác định cho xét nghiệm.
• IM: Quá trình thiết lập mối quan hệ giữa phản hồi của hệ thống bằng RLU
và kết quả nồng độ được báo cáo. Mối quan hệ này là duy nhất đối với
từng xét nghiệm. Hệ thống xác định mối quan hệ này bằng cách đo RLU
của một chất có nồng độ hoặc mức chất phân tích được xác định cho xét
nghiệm.

Hiệu chuẩn
2 điểm (IM)

Quá trình hiệu chuẩn xét nghiệm sử dụng 2 nồng độ đã biết để chuẩn hóa
Đường cong chính cho các điều kiện vận hành hiện tại.

Hóa phát
quang (IM)

Một phản ứng hóa học phát sáng. Kết hợp với công nghệ xét nghiệm miễn
dịch, ánh sáng mà phản ứng tạo ra cho biết lượng chất phân tích trong một
mẫu.

Hoạt động
khắc phục
Hoạt động
trắc quang

Các bước mà người vận hành phải thực hiện để giải quyết sự cố hệ thống.
CH Analyzer đo khả năng hấp thụ ánh sáng của mẫu. Các mức hấp thụ này
chuyển thành kết quả xét nghiệm định lượng, định tính và bán định lượng
mà máy phân tích báo cáo.

Hợp lệ

Kết quả hiệu chuẩn được chấp nhận.

ID

Nhận dạng mà hệ thống sử dụng trong việc nhận dạng mẫu (SID) và nhận
dạng bệnh nhân (PID).

ID giá

Mã duy nhất để nhận dạng từng giá mẫu.

ID gói

Mã nhận dạng duy nhất cho một gói thuốc thử.

Inprocess
(Thực thi)

Trạng thái của xét nghiệm khi mẫu nằm trong hàng đợi xử lý và được hệ
thống phát hiện hoặc mẫu đang trong giai đoạn xử lý.

Intercept

Một điểm mà đồ thị của hàm hoặc hệ thức giao cắt trục y của hệ tọa độ.

IPQ

Xem phần hàng đợi xử lý.

Kéo dài
khoảng
thời gian
hiệu chuẩn
Kết quả

Chức năng cho phép người vận hành kéo dài thời hạn của một hiệu chuẩn
hợp lệ.

Kháng
nguyên

Chất kích thích sự sản sinh kháng thể và chỉ kết hợp với các kháng thể tương
ứng. Viết tắt là: AG Xem chất kháng nguyên.

Kháng thể

Protein (phân tử immunoglobulin) mà cơ thể sản sinh để phản ứng với sự
hiện diện của một kháng nguyên. Cơ thể sử dụng kháng thể để chống lại
bệnh tật. Viết tắt là: Ab. (Kháng thể)

Kháng thể
đa dòng

Kháng thể mà các dòng tế bào B khác nhau tiết ra trong cơ thể.

Giá trị số của một xét nghiệm.
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Kháng thể
đơn dòng

Sự kết hợp duy nhất giữa một tế bào u tủy và một tế bào bạch huyết B tạo
ra kháng thể đơn dòng. Các kháng thể đơn dòng có cấu trúc, ái lực và độ đặc
hiệu giống nhau đối với một kháng nguyên nhất định.

Khắc phục
sự cố

Chức năng để xác định nguyên nhân xảy ra vấn đề với hiệu suất của hệ thống
hoặc xét nghiệm.

Khoảng
thời gian
hiệu chuẩn
Khoảng
thời gian
hiệu chuẩn
lô và gói

Khoảng thời gian tính bằng ngày hoặc giờ giữa lần hiệu chuẩn gói hoặc lô
thuốc thử xét nghiệm bắt buộc.
Khoảng thời gian hiệu chuẩn lô là khoảng thời gian tính bằng ngày hoặc giờ
giữa các lần hiệu chuẩn lô thuốc thử xét nghiệm yêu cầu. Khoảng thời gian
hiệu chuẩn gói là khoảng thời gian tính bằng ngày hoặc giờ khi hệ thống
yêu cầu hiệu chuẩn gói trên IM hoặc giếng trên CH.

Khoảng tin
cậy.

Giá trị thống kê miêu tả phương thức xác định các kết quả thống kê là chính
xác.

Không rõ
rệt

Một kết quả không cho phép diễn giải định tính một xét nghiệm định tính.
Một số xét nghiệm định tính nhất định có các phạm vi không xác định cung
cấp một khoảng nằm hai bên điểm ngưỡng. Còn gọi là không rõ rệt. Viết tắt
là: Equiv.

Khởi động

Sự kiện diễn ra khi khởi chạy hệ thống.

Khu vực
lưu trữ ống
chất hiệu
chuẩn-chất
kiểm chuẩn
Kích hoạt

Khu vực bảo quản lạnh trên Sample Handler bảo quản chất hiệu chuẩn và
chất kiểm chuẩn để hiệu chỉnh tự động hoặc xét nghiệm kiểm chuẩn.

Kích hoạt

Thanh lệnh hoặc tình trạng cho phép tiến hành một sự kiện cụ thể.

kiểm chuẩn

Xem phần kiểm chuẩn.

Kiểm chuẩn

Quá trình kiểm tra hiệu suất của hệ thống và xét nghiệm sử dụng các sản
phẩm chứa các chất phân tích cụ thể nằm trong phạm vi nồng độ định sẵn.
Viết tắt là: QC.

LAS

Xem phần Hệ thống tự động hóa trong phòng xét nghiệm.

Lặp lại

Số lần hệ thống tiến hành một xét nghiệm đã lên lịch cho mẫu. IM Analyzer
tính toán kết quả và CV trung bình của các kết quả lặp lại.

LED

Xem phần đi-ốt phát quang.

Liên kết

Phương pháp truy cập trực tiếp thông tin hoặc dữ liệu. Chọn một liên kết sẽ
chuyển thông tin tới cửa sổ có liên quan. Dữ liệu được yêu cầu phải được
diễn giải về thông tin sẽ truyền. Trong hệ thống trợ giúp trực tuyến, liên kết
là một cách nhanh chóng để truy cập thêm thông tin về một chủ đề.

LIS

Xem phần Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm.

LLS

Xem phần cảm biến mức chất lỏng.

1020

Chức năng cho phép một xét nghiệm hoặc một gói thuốc thử được sử dụng
đầy đủ trên hệ thống.
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Lọ đựng
chất thải
lỏng
Lọ đựng
mẫu

Lọ đựng là chỗ chứa chất thải lỏng chính cho hệ thống được cấp nước gián
tiếp.
Lọ dùng một lần chứa mẫu bệnh phẩm, mẫu kiểm chuẩn hoặc mẫu hiệu
chuẩn. Hệ thống hỗ trợ các lọ đựng mẫu chính, ống gạn, lọ lấy mẫu dạng
ống mao dẫn, ống có đáy giả và cóng đựng mẫu đầu ống.

Lô

Loại mục yêu cầu chỉ định 1 hoặc nhiều xét nghiệm như nhau trên nhiều
mẫu.

Lỗi cụm hệ
thống

Danh mục phân loại thông báo có nghĩa là một lỗi cụm hệ thống mà người
vận hành có thể khôi phục được. Thông báo có nền màu đỏ.

Mã LIS

Mã chữ-số nhận dạng một kết quả xét nghiệm cho LIS.

Mã nhận
dạng bệnh
nhân
Mã nhận
dạng mẫu
Màn hình
hệ thống

Mã duy nhất trên một mẫu để nhận dạng bệnh nhân. Viết tắt là: PID.
Mã riêng biệt để nhận dạng từng mẫu. Viết tắt là: SID.
Màn hình được gắn vào mô-đun Sample Handler hoặc Direct Load. Màn hình
là một thiết bị chạy Microsoft Windows.

Màn hình
mô-đun

Một màn hình cảm ứng, gắn vào máy phân tích và được trang bị thiết bị đọc
mã vạch, cho phép người vận hành thực hiện các chức năng cụ thể của máy
phân tích, như: bảo trì, nạp thuốc thử, quét mã vạch của dung dịch hệ thống
và xem trạng thái của máy phân tích.

Mã vạch

Một dãy tuyến tính bao gồm các đường thẳng đứng và khoảng trống (1D)
hoặc một dãy các vùng đen trắng trong một mẫu 2 chiều (2D) mà máy quét
quang học đọc.

Máy quét
mã vạch

Thiết bị quang học quét và giải mã mã vạch của nhãn trên một lọ đựng mẫu,
bệ đỡ, giá, thuốc thử và dung dịch lượng lớn.

Máy tính
bảng cho
người vận
hành
Máy tính
trung tâm
xử lý
Mẫu

Máy tính bảng mà người vận hành có thể sử dụng để điều khiển hệ thống
cũng như hỗ trợ việc bảo trì và khắc phục sự cố hệ thống. Máy tính này được
kết nối với hệ thống qua mạng không dây hoặc qua cáp.
Một bộ phận phụ của Sample Handler Prime để thực hiện các tác vụ phần
mềm chính của hệ thống. Viết tắt là: PCC.
Mẫu mà hệ thống sử dụng để xét nghiệm chẳng hạn như mẫu bệnh phẩm,
chất kiểm chuẩn hoặc chất hiệu chuẩn.

Mẫu đang
chờ xử lý
MRV

Trạng thái của mẫu với các yêu cầu chưa bắt đầu xử lý.

Nạp mẫu
khẩn cấp

Khi hệ thống không thể tự động đưa mẫu vào máy phân tích, người vận hành
sẽ sử dụng thiết bị này để đặt thủ công mẫu vào trạm hút của máy phân tích.
Viết tắt là: ESL.

Nền (IM)

Tín hiệu điện tử của ống nhân quang khi không có ánh sáng.

Xem phần thể tích yêu cầu tối thiểu.
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Ngày hết
hạn

Ngày trước thời điểm nhà sản xuất không còn đảm bảo về khả năng hoạt
động chính xác của thuốc thử hoặc vật liệu.

Ngăn thuốc
thử

Khu vực trên máy phân tích bảo quản các gói thuốc thử trong 1 hoặc nhiều
ngăn thuốc thử đông lạnh.

Nhãn

Chất kết hợp với kháng nguyên hoặc kháng thể để cung cấp tín hiệu đo lường
cho xét nghiệm miễn dịch.

Nhãn mã
vạch

Một nhãn chứa thông tin mã hóa nằm trên các lọ đựng mẫu, bệ đỡ, giá,
thuốc thử và dung dịch lượng lớn. Xem mã vạch.

Nhắc nhở

Câu hỏi, hướng dẫn hoặc các lệnh giúp hoàn tất tác vụ hiện tại.

Nhắc nhở
về chất
kiểm chuẩn

Một cảnh báo hệ thống thông báo cho người vận hành xử lý các chất kiểm
chuẩn nằm ở cuối khung và ngăn không cho hệ thống loại bỏ kết quả xét
nghiệm còn lại của bệnh nhân. Nhắc nhở về chất kiểm chuẩn chỉ áp dụng
cho xét nghiệm được tạo khung chất kiểm chuẩn.

Nhật ký sự
cố của
người vận
hành
Nhiều xét
nghiệm

Danh sách các sự cố (sự kiện) của hệ thống gồm các lỗi, từ thời điểm gần
đây nhất đến thời điểm xa nhất. Thông tin này bao gồm ngày và giờ xảy ra
sự cố.
Số lần hệ thống tiến hành một xét nghiệm đã lên lịch cho mẫu. Các xét
nghiệm xử lý đồng thời trên cùng một máy phân tích với cùng một mức pha
loãng đã chỉ định, nhưng báo cáo kết quả riêng biệt.

Nồng độ

Lượng chất phân tích trong một mẫu. Viết tắt là: Conc.

Ống hút
(IM)

Bộ phận cơ học hút dung dịch (nước hoặc thuốc thử rửa) từ cuvet. Hệ thống
có 4 ống hút: ống hút 1, ống hút 2, ống hút 3 và ống hút 4.

Ống hút
axit (IM)

Bộ phận cơ học phân phối IM Acid vào một cuvet để tái huyền phù các hạt
từ tính và chuẩn bị acridinium ester cho lượng ánh sáng phát ra.

Ống hút
bazơ (IM)
Ống hút
mẫu

Bộ phận cơ học phân phối IM Base vào cuvet.
• CH: Ống hút để hút mẫu từ cuvet pha loãng rồi phân phối vào cuvet phản
ứng.
• IM: IM bộ phận để hút từ lọ đựng mẫu và phân phối vào cuvet, sử dụng
một đầu hút mẫu mới cho mỗi lần hút.

Ống hút
pha loãng
(CH)
Ống hút
thuốc thử
(CH)
Ống nhân
quang
PCC

CH bộ phận để hút từ lọ đựng mẫu và phân phối vào khay pha loãng hoặc
khu vực Công nghệ đa cảm biến tích hợp.

Pha loãng
thủ công

Pha loãng mẫu do người vận hành thực hiện trước khi đặt mẫu vào hệ thống.

1022

Ống hút thuốc thử 1 và 2 hút rồi phân phối thuốc thử được yêu cầu vào các
cuvet phản ứng để phân tích.
Thiết bị đo phản ứng hóa phát quang. Viết tắt là: PMT.
Xem phần máy tính trung tâm xử lý.
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Pha loãng
tự động

Các lần pha loãng mà hệ thống thực hiện khi kết quả vượt quá Phạm vi nồng
độ. IM Analyzer cũng có thể thực hiện pha loãng tự động với phạm vi điểm
pha loãng và tuyến tính.

Phạm vi

Một khoảng được chỉ định trên kết quả liên tục cho phép hệ thống thực hiện
các hành động lặp lại và phản xạ do phòng xét nghiệm cấu hình theo giá trị
kết quả ban đầu.

Phạm vi
bình
thường
Phạm vi chỉ
số (IM)

Một khoảng tham chiếu cho quần thể khỏe mạnh. Xem phạm vi.
Một phạm vi chỉ định khoảng trên chuỗi kết quả theo khoảng đo do nhà sản
xuất xác định cho xét nghiệm. Xét nghiệm phải báo cáo kết quả theo đơn vị
giá trị chỉ số. Xem phạm vi.

Phạm vi
diễn giải

Giá trị kết quả do phòng xét nghiệm chỉ định yêu cầu người vận hành xem
lại trước khi hệ thống báo cáo kết quả đó.

Phạm vi
điểm pha
loãng (IM)

Một phạm vi cho phép phòng xét nghiệm thực hiện hành động phản xạ và
lặp lại trên các kết quả lớn hơn Điểm pha loãng hoặc nhỏ hơn Điểm pha
loãng quá mức. Xem phạm vi.

Phạm vi
được chỉ
định
Phạm vi giá
trị chất
kiểm chuẩn
Phạm vi
kiểm tra

Phạm vi chứa 1 hoặc nhiều trường thông tin nhân khẩu học đã chỉ định. Xem
phạm vi.

Phạm vi
kiểm tra
delta
Phạm vi
nồng độ

Một phạm vi đánh giá sự thay đổi về kết quả xét nghiệm bệnh nhân theo
thời gian. Xem phạm vi.

Phạm vi của các kết quả chấp nhận được cho chất kiểm chuẩn.
Một phạm vi cho phép phòng xét nghiệm tạo các khoảng của riêng họ dọc
theo chuỗi kết quả như là một lần kiểm tra bổ sung về kết quả. Xem phạm vi.

Một phạm vi chỉ định khoảng trên kết quả liên tục theo khoảng đo mà nhà
sản xuất đã chỉ định cho xét nghiệm. Xét nghiệm phải báo cáo kết quả về
mặt giá trị nồng độ. Xem phạm vi.

Phạm vi
tham khảo

Các kết quả của bệnh nhân nằm trong khoảng mà phòng xét nghiệm đã xác
định cho một quần thể. Xem phạm vi.

Phạm vi
tuyến tính
(IM)

Một phạm vi cho phép phòng xét nghiệm chỉ định khoảng trên kết quả liên
tục nghiêm ngặt hơn so với khoảng đo mà nhà sản xuất đã chỉ định cho xét
nghiệm. Xem phạm vi.

Phản ứng
hóa phát
quang (IM)
Pha rắn
(IM)

Một loại biến đổi hóa học phát ra ánh sáng khi ôxy hóa một hợp chất hóa
học hữu cơ.
Một thuốc thử xét nghiệm bao gồm các hạt thuận từ được liên kết cộng hóa
trị với kháng nguyên hoặc kháng thể được huyền phù trong chất đệm.

PID

Xem phần mã nhận dạng bệnh nhân.

PMP

Xem phần hạt thuận từ.

PMT

Xem phần ống nhân quang.
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Quang kế
(CH)

Nguồn ánh sáng trên CH Analyzer. Nguồn ánh sáng là đèn halogen thạch
anh có thể thay thế cùng với đèn LED UV 340-nm. Một hệ thống tuần hoàn
chủ động (gồm một bơm tuần hoàn với một bồn chứa đầy và một bộ tản
nhiệt có quạt) làm mát nguồn ánh sáng. 2 chùm tia kết hợp thành một chùm
tia sáng đi thẳng qua một lỗ hở 1,5 mm.

Quang kế
(IM)

Bộ phận phụ và bộ phận của IM Analyzer nơi diễn ra phản ứng hóa phát
quang.

REF

Xem phần số tham chiếu.

RLU

Xem phần đơn vị ánh sáng tương đối.

Robot

Một bộ phận phụ của Sample Handler. Robot 3 trục làm nhiệm vụ vận chuyển
lọ đựng mẫu giữa các giá trong ngăn đựng mẫu, khu vực lưu trữ ống chất
hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn và bệ đỡ trên Atellica Magline Transport.

Rửa cuvet
phản ứng
(R-CW) (CH)
Sao lưu

R-CW rửa và sấy khô vòng cuvet phản ứng 221 vị trí (13 phân đoạn, mỗi phân
đoạn có 17 cuvet).
Quá trình sao chép các tập tin dữ liệu từ ổ đĩa cứng của hệ thống vào phương
tiện lưu trữ bên ngoài.

Sắp xếp

Chức năng để thay đổi thứ tự các mục trong một danh sách.

SHC

Xem phần Sample Handler Connect.

SID

Xem phần mã nhận dạng mẫu.

Số chu kỳ

Số mục tích lũy, bao gồm mẫu, xét nghiệm và đơn vị thời gian, biểu thị cho
1 chu kỳ.

Số kiểm tra

Số ở cuối mã vạch 1D để xác minh hệ thống đã quét đúng mã vạch.

Số tham
chiếu

Mỗi sản phẩm của Siemens Heathineers có một số duy nhất. Phòng xét
nghiệm sử dụng mã số này khi đặt hàng sản phẩm. Viết tắt là: REF.

Sự cố

Sự cố hệ thống, chẳng hạn như lỗi, được hệ thống ghi trong Nhật ký sự cố.

TCS

Xem phần trạm đặc tính ống.

Thanh lệnh

Thanh công cụ ở đầu giao diện hệ thống giúp truy cập vào các chức năng và
thông tin hệ thống để thực hiện và quản lý các hoạt động trong phòng xét
nghiệm.

Thanh
trạng thái

Thanh công cụ ở cuối màn hình Máy tính bảng của người vận hành hoặc
Màn hình chính có chứa thông tin hệ thống hiện tại và các biểu tượng để
truy cập nhanh vào các chức năng hệ thống quan trọng.

Thẻ giá trị
được chỉ
định cho
chất hiệu
chuẩn
Thể tích có
thể sử
dụng

Thẻ chứa ngày sản xuất và hết hạn của lô cũng như các giá trị của chất hiệu
chuẩn cho từng xét nghiệm mà chất hiệu chuẩn có.

1024

Lượng mẫu vượt quá thể tích không dùng được và có sẵn để hút bằng ống
hút mẫu.
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Thể tích
không
dùng được
Thể tích
yêu cầu tối
thiểu

Thể tích của một mẫu trong lọ đựng mẫu không sử dụng được.
Thể tích thuốc thử hoặc thể tích mẫu nhỏ nhất mà hệ thống có thể phát
hiện. Viết tắt là: MRV.
• CH: Thể tích mẫu cộng với thể tích mẫu không sử dụng được. CH Analyzer
yêu cầu tối thiểu 7 mm mẫu phía trên lớp gel và ít nhất 2 mm mẫu trong
lọ đựng mẫu không có lớp gel.
• IM: Để lặp lại một lần 1 xét nghiệm: Thể tích mẫu + Thể tích mồi đầu hút
+ Thể tích không sử dụng được = MRV.

Thiết bị
trộn mẫu
(CH)

Bộ phận nằm bên ngoài vòng phản ứng. Thiết bị trộn mẫu trộn dung dịch
phản ứng sau khi phân phối thuốc thử từ ống hút thuốc thử 1 và mẫu từ ống
hút mẫu. Tốc độ của thiết bị trộn kiểm soát cường độ trộn.

Thiết bị
trộn pha
loãng (CH)
Thiết bị
trộn thuốc
thử (CH)

Bộ phận cơ học trộn các thành phần trong cuvet pha loãng tại vòng pha
loãng trên CH Analyzer.

Thông tin
nhận dạng
tỷ lệ
Thông tin
nhân khẩu
học
Thời gian
chờ truy
vấn
Thuốc thử
Lite

Các thiết bị trộn nằm bên ngoài vòng phản ứng. Thiết bị trộn thuốc thử trộn
dung dịch phản ứng sau khi phân phối thuốc thử từ ống hút thuốc thử 2.
Tốc độ của thiết bị trộn kiểm soát cường độ trộn.
Công thức mà hệ thống sử dụng để tính toán kết quả của xét nghiệm tỉ lệ.
Thông tin về một bệnh nhân hoặc một mẫu bệnh phẩm như tên, ngày sinh,
giới tính, địa điểm và bác sĩ điều trị.
Số giây tối đa để một thiết bị điều khiển từ xa phản hồi một truy vấn từ hệ
thống.
Thuốc thử xét nghiệm chứa kháng thể hoặc kháng nguyên có nhãn
acridinium ester trong chất đệm.

Thuốc thử
phụ (IM)
Tiền xử lý

Thuốc thử bổ sung cần dùng cho xét nghiệm IM.

Tìm kiếm

Chức năng để tìm một mục trong danh sách.

Tính chẵn
lẻ

Cài đặt đường truyền để theo dõi các lỗi đường truyền giữa hệ thống và một
thiết bị từ xa. Cài đặt này phải đồng bộ với hệ thống và thiết bị từ xa để duy
trì sự tương thích giữa các hệ thống.

Tốc độ
Baud

Tốc độ truyền dữ liệu tính theo bit trên giây (bps) giữa hệ thống và một thiết
bị từ xa.

Trạm đặc
tính ống

Một bộ phận phụ của Sample Handler cung cấp hệ thống tích hợp gồm 3
camera để đọc mã vạch trên lọ đựng mẫu, xác định các đặc điểm khác của
lọ đựng mẫu và hoạt động như Trạm chọn và đặt SH. Hệ thống quan sát cũng
có trong Direct Load. Viết tắt: TCS. Xem Trạm chọn và đặt.

Quá trình chuẩn bị mẫu để xét nghiệm.
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Truy cập
ngẫu nhiên

Chế độ vận hành cho phép hệ thống xử lý các mẫu cho nhiều xét nghiệm
theo trình tự hiệu quả nhất.

TTSC

Xem phần cốc đựng mẫu ở đầu ống.

Tự động
truyền

Tùy chọn tự động gửi kết quả xét nghiệm từ hệ thống đến một thiết bị từ
xa, chẳng hạn như LIS, hoặc tự động nhận yêu cầu danh sách làm việc từ
một thiết bị từ xa.

Update:

Chức năng để ghi đè thông tin bằng thông tin mới.

USB

Xem phần cổng tuần tự đa năng.

Vận hành
liên tục

Chế độ cho phép hệ thống xử lý các mẫu mà không bị gián đoạn từ các hoạt
động như thêm hoặc loại bỏ mẫu, dọn sạch lọ đựng chất thải hoặc bổ sung
vật tư.

Vật liệu
đông khô
Vòng pha
loãng (CH)

Một vật liệu lỏng được đông khô thành bột để bảo quản trong thời gian dài.
Bộ phận cơ học pha loãng và bảo quản mẫu pha loãng để sử dụng trong các
xét nghiệm trắc quang trên CH Analyzer.

Vòng phản
ứng (CH)

Chứa và ủ các thể tích phản ứng mẫu rồi đưa tới từng bước xử lý. Các chức
năng chính của vòng phản ứng bao gồm kiểm soát nhiệt độ mẫu, định vị
cuvet, kiểm soát chuyển động của cuvet trong khi đo trắc quang và kích hoạt
đo trắc quang.

Vòng ủ (IM)

Khu vực nơi cuvet ủ ở 37°C để chuẩn bị mẫu và thuốc thử cho phản ứng hóa
phát quang. Vòng ủ cũng xác định vị trí cuvet cho các lần phân phối mẫu và
thuốc thử.

Vô hiệu
hóa
CH Diluent

Lệnh hoặc tình trạng không cho phép tiến hành một sự kiện cụ thể.

Sample
Handler

Một mô-đun quản lý mẫu Atellica Solution có 4 ngăn đựng để nạp mẫu, một
khu vực lưu trữ ống chất hiệu chuẩn/chất kiểm chuẩn và một robot để chuyển
mẫu giữa các ngăn nạp, khu vực lưu trữ và Atellica Magline Transport. Viết
tắt là: SH

SH

Xem Sample Handler.

Atellica
Magline
Transport
ESL

Một hệ thống chuyển mẫu từ tính để chuyển mẫu giữa các máy phân tích
và Sample Handlers.

Direct Load

Một cụm hệ thống xử lý mẫu tùy chọn chuyển mẫu tới một máy phân tích.
Các hệ thống Direct Load không sử dụng Atellica Magline Transport. Viết
tắt là: DL.

DL

Xem Direct Load.

DVS

Xem phần hệ thống quan sát ngăn đựng.
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Dung dịch có thành phần chính là nước muối để pha loãng mẫu.

Xem phần Nạp mẫu khẩn cấp.
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Sample
Handler
Connect

Thiết bị chuyển mẫu kết nối Atellica Solution với Hệ thống tự động hóa trong
phòng xét nghiệm. Sample Handler Connect sử dụng 2 robot để chuyển mẫu
thường quy và mẫu STAT qua lại Hệ thống tự động hóa trong phòng xét
nghiệm. Viết tắt: SHC.

IMT

Xem Integrated Multisensor Technology.

Sample
Handler
Prime
Sample
Handler
Additional

Sample Handler bao gồm PCC và giao diện người dùng chính. Đối với các hệ
thống có 1 Sample Handler, mô-đun đó là Sample Handler Prime.

Integrated
Multisensor
Technology
(CH)

Cụm hệ thống sử dụng phép đo điện thế để xác định nồng độ của các ion
natri (Na), kali (K) và clorua (Cl) trong mẫu bệnh phẩm. Ống hút pha loãng
đưa các mẫu vào hộp cảm biến lưu chuyển. Hộp này bao gồm một điện cực
tham chiếu và 3 điện cực chọn lọc ion. Viết tắt là: IMT.

CH Chất tẩy
cuvette
CH Dung
dịch rửa
cuvette
Xét nghiệm

Dung dịch được CH Analyzer sử dụng trong chu kỳ rửa cuvet.

Xét nghiệm
bắt giữ
kháng thể
(IM)

Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG hoặc kháng thể IgM cụ thể trong mẫu
bệnh phẩm. Thuốc thử xét nghiệm trên IM chứa kháng thể bổ sung gắn kết
với kháng thể trong mẫu. Dạng thu thập kháng thể yêu cầu 2 chu kỳ ủ và
rửa. Chu kỳ ủ và rửa đầu tiên loại bỏ các chất can thiệp, mẫu và thuốc thử
không được liên kết với PMP. Chu kỳ ủ và rửa thứ hai chuẩn bị phức hợp
kháng nguyên được gắn nhãn AE và kháng thể.

Xét nghiệm
cạnh tranh
(IM)

Phản ứng kháng thể-kháng nguyên, trong đó kháng nguyên (Ag) có nồng
độ chưa xác định trong một mẫu và một kháng nguyên có dán nhãn trong
thuốc thử cạnh tranh để có được một lượng kháng thể hạn chế (Ab) trong
thuốc thử xét nghiệm. Phản ứng tạo ra một tín hiệu có thể đo được tỷ lệ
nghịch với nồng độ trong mẫu.

Xét nghiệm
đang chờ
xử lý
Xét nghiệm
được tạo
khung chất
kiểm chuẩn

Trạng thái của xét nghiệm cho một mẫu đang chờ xử lý hoặc đang xử lý trước
khi hệ thống lấy mẫu cho các xét nghiệm đó.

Xét nghiệm
lặp lại

Khi một hệ thống được trang bị nhiều Sample Handler, Sample Handler có
PCC và giao diện người dùng chính là Sample Handler Prime và mọi Sample
Handler khác là Sample Handler Additional.

Dung dịch được CH Analyzer sử dụng trong chu kỳ rửa cuvet.
Thuật ngữ chung đề cập đến các phân tích hóa học cho một chất phân tích
cụ thể trong một mẫu. Mỗi xét nghiệm có một giao thức xét nghiệm duy
nhất.

Một xét nghiệm yêu cầu người vận hành bắt đầu và kết thúc một nhóm mẫu
bệnh phẩm bằng một bộ chất kiểm chuẩn. Hệ thống không báo cáo mẫu
cho đến khi kết quả của các chất kiểm chuẩn nằm ở đầu khung là chấp nhận
được và không báo cáo kết quả của bệnh nhân cho đến khi các chất kiểm
chuẩn ở khung đóng được hoàn tất thành công.
Các xét nghiệm xử lý theo trình tự với cùng một mức pha loãng đã chỉ định.
Người vận hành yêu cầu các xét nghiệm lặp lại riêng biệt. Hệ thống có thể
lặp lại một xét nghiệm nếu kết quả nằm trong cài đặt khoảng lặp lại.
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Xét nghiệm
lặp lại (IM)

Các xét nghiệm xử lý đồng thời với cùng một mức pha loãng đã chỉ định mà
hệ thống báo cáo là giá trị trung bình. Thông tin nhận diện xét nghiệm chỉ
định số lần lặp lại tối thiểu mà xét nghiệm yêu cầu. Người vận hành có thể
tăng con số này, nếu phù hợp.

Xét nghiệm
miễn dịch

Xét nghiệm hóa học sử dụng phản ứng kháng thể-kháng nguyên để xác định
sự hiện diện của một chất phân tích cụ thể hoặc để định lượng một chất
phân tích cụ thể. Xét nghiệm đánh giá một kháng thể hoặc kháng nguyên.

Xét nghiệm
sandwich
(IM)

Phản ứng giữa kháng thể và kháng nguyên, trong đó kháng nguyên có nồng
độ không xác định trong một mẫu được liên kết trực tiếp với kháng thể gắn
nhãn acridinium ester. Tín hiệu đo được mà phản ứng tạo ra tỷ lệ thuận với
nồng độ của kháng nguyên trong mẫu.

Xét nghiệm
tỷ lệ

Xét nghiệm tính toán các kết quả từ kết quả của các xét nghiệm khác.
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A

thông tin về phần mềm và hệ
thống 939
thu gom vật liệu 958
thực hiện hoạt động thủ công 947
trợ giúp trực tuyến 939

acridinium ester
công nghệ IM 119
an toàn 47
bên trong Decapper 65
chất tẩy rửa hệ thống được chấp
thuận 50
chốt khóa 105
chốt khóa CH 104
chốt khóa DL 106
chốt khóa SH 98
chốt khóa SHC 103
chung 205
điện 50
khóa liên động Atellica Magline
Transport 102
khóa liên động Decapper 103
ký hiệu bên trong SH, SHC và
Atellica Magline Transport 55
ký hiệu hệ thống bên ngoài 51
mô tả ký hiệu nguy cơ về an
toàn 95
mô tả nguy cơ 95
nguy cơ sinh học 47
phân loại LED 49
vị trí của ký hiệu bên trong CH 67
vị trí ký hiệu bên trong CH DL 80
vị trí ký hiệu ở bên ngoài của CH
DL 79
analyzers
mở khóa nắp 669
Asa
bảo trì 944
chấp nhận kết quả xét nghiệm 943
chi tiết mẫu hiệu chuẩn 941, 942
chi tiết mẫu STAT 939, 941
chuyển sang ứng dụng máy tính
bảng 941
danh sách giỏ 956, 957
hoạt động bảo trì 946
khắc phục sự cố 958
kiểm tra kho lưu trữ thuốc thử 952
lặp lại xét nghiệm 943
nhu cầu chất hiệu chuẩn 953, 954
nhu cầu cung cấp 948, 950
nhu cầu kiểm chuẩn 954, 956
nhu cầu thuốc thử 950, 952
phiên từ xa mà không tạo
phiếu 964
quy trình bảo trì 946
tạo phiên trò chuyện 962
tạo phiếu dịch vụ gọi lại 961
thanh tiêu đề 936
thêm vật liệu vào danh sách giỏ
957
thông tin chi tiết về mẫu bệnh
phẩm 941, 942
Thông tin chi tiết về mẫu kiểm
chuẩn 941, 942
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Atellica Asa Application
Asa 931
bảng điều khiển 932
đăng nhập 931
đăng xuất 932
sơ đồ trạng thái 937
trạng thái 938

Ă
ăn mòn
ký hiệu 39

Â
âm thanh
cấu hình cảnh báo 836

B
bác sĩ
hồ sơ 880
bản duyệt
ký hiệu 39
bàn phím
ảo 152
bản sao lưu
hoạt động cơ sở dữ liệu 557
vị trí của cơ sở dữ liệu 616
bảng 791
thông tin nhận dạng pha loãng 795
thông tin nhận dạng xét
nghiệm 797
xử lý mẫu 841

cài đặt kết quả 877
cài đặt thiết lập 872
cài đặt tự động 874
điều kiện lặp lại 783
in 151, 317
in nguyên tắc kiểm chuẩn 516
lựa chọn kết quả 315
tạo thống kê kiểm chuẩn 506
thay đổi chế độ xem bảo trì hàng
tháng 606
Thống kê kiểm chuẩn 504
báo cáo khối lượng công việc
các tính năng bảo mật 904
cấp độ truy cập 904
đặc quyền 904
giới thiệu 357
làm mới 359
xem 359
xuất 359
bảo hành 1003
các trường hợp ngoại lệ về dịch
vụ 1006
địa chỉ 1008
hệ thống có giới hạn 1003
quy trình và cuộc gọi dịch vụ 1004
Smart Remote Services 1005
thời hạn 1003
bảo mật
các tính năng bảo mật 924
cấp độ truy cập 925
đặc quyền 925
đặc quyền đối với chính sách chung
và cấp độ truy cập 928
bảo mật không gian mạng
bảo vệ hệ thống 158
ký hiệu 157

bảng kiểm chuẩn
thêm 536
thêm thông tin xác định 536
thêm vào yêu cầu kiểm chuẩn 492
thông tin xác định 535

bảo trì 543
báo cáo 605
các tính năng bảo mật 916
cấu hình giờ không cao điểm 836
đặt cảnh báo 555
hoạt động thủ công 553
hoạt động tự động 550
kiểu hoạt động 550
ký hiệu 546
lịch trình 543
nhật ký 607
phản hồi cảnh báo 548
quy trình hoạt động 554
tần suất hoạt động 549
thêm hoạt động 554
thêm nhận xét về nhật ký 608
trạng thái 547
xem lịch trình 545
xem nhật ký 608
xuất nhật ký 609

báo cáo
bảo trì 605
cài đặt chung 873

bảo trì (Asa)
hoạt động 946
ký hiệu 945

bảng điều khiển 153
Atellica Asa Application 932
bộ đếm 155, 156
bảng kê
ký hiệu 216
lưu trữ chất hiệu chuẩn – chất kiểm
chuẩn 270
tổng quan về thuốc thử 207
tổng quan về vật tư 234
trạng thái cuvet trên CH trong tổng
quan về vật tư 242
xem lại trạng thái cuvet trên CH
trong tổng quan về vật tư 243
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lịch trình 944
quy trình hoạt động 946
thực hiện hoạt động thủ công 947
thực hiện hoạt động tự động 946,
947
bảo trì (Atellica Magline Transport)
kiểm tra tự động 561
tổng quan về hoạt động 559
bảo trì (Bộ tháo nắp)
kiểm tra tự động 566
tiến hành kiểm tra tự động 567
tổng quan về hoạt động 566
bảo trì (CH)
hoạt động CH hàng tuần tự
động 579
IMT 610
kiểm tra chất làm mát đèn 580
kiểm tra mức pha loãng IMT 614
kiểm tra ống hút bộ rửa 577
kiểm tra ống hút ửa 578
tiến hành bảo trì hàng ngày 576,
577
tổng quan về hoạt động 572
tự động hàng ngày CH 576
vệ sinh bộ lọc quạt 581
vệ sinh IMT hàng ngày 575
bảo trì (cơ sở dữ liệu)
dự phòng 616
kiểm chuẩn 510
tập tin kiểm chuẩn bệnh nhân 510
tổng quan về hoạt động 556
bảo trì (daily)
vệ sinh IMT 575
bảo trì (Decapper)
vệ sinh 567
vệ sinh đầu, thùng đựng, khay nhỏ
giọt và máng thải 568
bảo trì (DL)
kiểm tra tự động 603
tổng quan về hoạt động 602
vệ sinh bộ lọc quạt 603, 604
bảo trì (hàng ngày)
CH tự động 576
kiểm tra tự động SHC 562
tiến hành CH 576, 577
bảo trì (hàng tháng)
vệ sinh bộ lọc quạt DL 603
bảo trì (hàng tuần)
đổ cạn bình bẫy nước 595
hoạt động CH tự động 579
hoạt động IM tự động 592
kiểm tra và đổ cạn bộ phận sấy của
IM 597
bảo trì (IM)
đổ cạn bình bẫy nước 595
hoạt động IM hàng tuần tự
động 592
kiểm tra tự động 592
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kiểm tra và đổ cạn bộ phận sấy 597
tiến hành hàng ngày 591
tổng quan về hoạt động 589
vệ sinh bộ lọc quạt 602
vệ sinh mặt ngoài thuốc thử 593
vệ sinh tự động hàng ngày 591
bảo trì (mỗi tháng)
vệ sinh (Decapper) 567
vệ sinh bộ lọc quạt CH 581
vệ sinh bộ lọc quạt IM 602
vệ sinh ống hút và bộ cánh khuấy
của CH 586
bảo trì (SH)
kiểm tra tự động 560
tổng quan về hoạt động 559
bảo trì (SHC)
kiểm tra tự động 562
tổng quan về hoạt động 559
bảo trì hàng ngày (IM)
tiến hành 591
tự động 591
Bảo trì IM hàng tháng
giới thiệu 599
bảo vệ
mã hóa 161
người vận hành không được cấp
phép 158
bật
đánh dấu kiểm chuẩn 523
bệ đỡ
mẫu và STAT 172
bề mặt nóng
ký hiệu 39
bên ngoài
ký hiệu nguy cơ ở bên ngoài của IM
DL 87
vị trí của ký hiệu an toàn trên CH
DL 79

biểu đồ
cấu hình phân tích kiểm chuẩn
504
kết quả hiệu chuẩn (CH) 471
Levey-Jennings 501
xem thống kê kiểm chuẩn 502
Z-score 502
biểu đồ Z-score
kết quả thống kê kiểm chuẩn 502
Biểu mẫu MDS2
tài liệu hướng dẫn khách hàng 38
bình bẫy nước
đổ cạn 595
bộ cánh khuấy
vệ sinh và kiểm tra CH 586
bộ dụng cụ
khung chất kiểm chuẩn 494
bộ định tuyến
cài đặt 889
bộ kẹp
kiểm tra gioăng chữ O 562
thay gioăng chữ O của SH 564
bộ lọc
vệ sinh quạt CH 581
vệ sinh quạt DL 603, 604
vệ sinh quạt IM 602
bộ nạp
trạng thái thuốc thử 219
bộ nạp thuốc thử
trạng thái 219
trạng thái CH 220
trạng thái IM 225
bộ phận sấy
đổ cạn và kiểm tra IM 597
bộ tháo nắp
kiểm tra chất thải 266
vệ sinh 568

bên trong
ký hiệu nguy cơ của IM DL 88
vị trí của ký hiệu an toàn trên CH
DL 80

C

bệnh nhân
Chi tiết mẫu trên Asa 941, 942
hồ sơ nhận xét 883
hồ sơ tình trạng 882
mã hóa thông tin sức khỏe 161
phân tích dữ liệu để kiểm
chuẩn 517
sử dụng dữ liệu để kiểm chuẩn 517
tạo yêu cầu 281
thêm thông tin khác 285
tùy chỉnh phân tích dữ liệu kiểm
chuẩn 517

các mẫu được theo dõi
lọc 356
tạm dừng 356
xem 356
xóa 356

các loại dữ liệu
Thống kê kiểm chuẩn 508

các tính năng bảo mật
báo cáo khối lượng công việc 904
bảo mật 924, 925
bảo trì 916
chính sách bảo mật chung 928
đặc quyền 901
file explorer 916
hoạt động tiến hành hoặc hoàn tất
bảo trì 921
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hoạt động xem hoặc chỉnh sửa bảo
trì 922
khôi phục dữ liệu 918
nâng cấp phần mềm trạm làm việc
của hệ thống 924
quản lý tập tin 914
sao chép cấu hình 918
số liệu của phòng xét nghiệm 903
sự có 905
sự cố-xác nhận tất cả 906
sử dụng xét nghiệm 903
sự kiện-nhật ký lịch sử hoạt
động 908
sự kiện-nhật ký LIS 909
sự kiện-nhật ký sự cố của người vận
hành 910
sự kiện-nhật ký thông báo hệ
thống 913
tab nhật ký bảo trì 919
thiết lập - cài đặt - cài đặt
chung 926
thiết lập - TDEF - phạm vi 930
xuất 915
các tính năng chính
Bộ tháo nắp 111
CH Analyzer 112
IM Analyzer 112
SH 111
các trường hợp ngoại lệ
bảo hành và dịch vụ 1006
cài đặt
bản cập nhật phần mềm và trợ giúp
trực tuyến 619
báo cáo 872
báo cáo chung 873
báo cáo kết quả 877
báo cáo tự động 874
bộ định tuyến 889
các chính sách mật khẩu
chung 901
cấu hình ID lần chạy 287
cấu hình mục vi phạm kiểm chuẩn
(IM) 736
chế độ xem lại kết quả kiểm chuẩn
498
Chế độ yêu cầu HIL 828
chính sách tài khoản chung 901
đặc quyền 901
ID lần chạy 286
kết nối thông tin 815
Kiểm chuẩn kèm theo hiệu chuẩn
IM 733, 735
lớp ứng dụng LIS 861
lớp vật lý LIS 870
MC TDEFs 403
nắp Atellica Magline Transport 633
nhập cấu hình 622
tab chấp nhận hiệu chuẩn trên
CH 718
thiết lập 805
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thông số hiệu chuẩn chung trên
CH 711
thông tin xác định chất hiệu
chuẩn 473
thực hiện kiểm chuẩn kèm theo
hiệu chuẩn CH 713
tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn trên
CH 715
tự động khóa màn hình 901
xuất cấu hình 621
cài đặt giá lưu trữ 857
cài đặt kết nối
tổng quan 812
cài đặt lại
Nắp trước của DL 671

khôi phục dữ liệu 918
nâng cấp phần mềm 924
nhật ký lịch sử hoạt động 908
sao chép cấu hình 918
sự cố-xác nhận tất cả 906
sử dụng xét nghiệm 903
sự kiện-nhật ký LIS 909
sự kiện-nhật ký thông báo hệ
thống 913
tab nhật ký bảo trì 919
thiết lập - cài đặt - cài đặt
chung 926
thiết lập - TDEF - phạm vi 930
xem hoặc chỉnh sửa hoạt động bảo
trì theo lịch trình 922
xuất 915

cài đặt theo khu vực
tổng quan 809

cập nhật
phần mềm 619

cài đặt theo khu vực và ngôn ngữ hiển
thị
định dạng hiển thị ngày và giờ 810

cấu hình
cài đặt ID lần chạy 287
cảnh báo bảo trì 555
chỉ định giá 855
khoảng chỉ số HIL 709
LAS 870
LIS 858
mục yêu thích trong thư viện tài
liệu 37
mức cảnh báo dung dịch trên IMT
và hệ thống 836
mức cảnh báo thùng chất thải của
bộ tháo nắp 836
My Products (Sản phẩm của tôi)
trong thư viện tài liệu 37
nhu cầu hiệu chuẩn 836
sao chép 620
thống kê kiểm chuẩn 493, 499
thu gọn cảnh báo 889
tiêu chuẩn của IM 883
tính khả dụng của xét nghiệm 694

cài đặt yêu cầu xét nghiệm 823
cải tiến hệ thống
dịch vụ 1005
cảm biến áp suất
ống hút 366
cảm biến mức
ống hút 365
cảnh báo
bảo trì 548
cài đặt và mức ngưỡng 836
đỏ hoặc vàng 547
EOL của gói thuốc thử trên IM 886
hệ thống 134
mức dung dịch còn lại trên hệ
thống và IMT 836
mức ngưỡng thùng chất thải của
bộ tháo nắp 836
ngưỡng của lọ đựng dung dịch trên
IM 886
thiết lập bảo trì 555
thời hạn OBS 836
thu gọn 889
xác nhận 135
xem hệ thống 135
cạnh này hướng lên trên
ký hiệu 39
cạnh tranh
dạng xét nghiệm trên IM 123
cấp độ truy cập
báo cáo khối lượng công việc 904
bảo mật 925
các tính năng bảo mật 901
chính sách bảo mật chung 928
đặc quyền 910
file explorer 916
hoạt động tiến hành hoặc hoàn tất
bảo trì 921

cấu hình (CH)
khoảng thời gian hiệu chuẩn 716
thực hiện kiểm chuẩn kèm theo
hiệu chuẩn 713
cấu hình (IM)
Kiểm chuẩn kèm theo hiệu
chuẩn 733, 735
vi phạm kiểm chuẩn 736
cấu hình (QC)
dữ liệu bệnh nhân 521
dữ liệu bệnh nhân để thống kê 518
màn hình phân tích 504
quy tắc dựa trên nhóm 515
thực hiện với hiệu chuẩn 733, 735
tự động xem lại thống kê 504
cấu hình chuột và máy in 815
cấu hình kiểm chuẩn
khi thay đổi gói 834
tắt xét nghiệm của bệnh nhân 832
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Cấu hình LIS 858
cài đặt lớp liên kết dữ liệu 869
cài đặt lớp ứng dụng 861
cài đặt lớp vật lý 870

chẩn đoán vận hành (IM) 144
chuyển sang trạng thái chẩn
đoán 145

cấu hình máy phân tích và hệ thống
tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 33

chẩn đoán vận hành (SH)
chuyển sang trạng thái chẩn
đoán 145

cấu hình mô-đun
tự động dỡ gói thuốc thử trên
CH 224

chẩn đoán vận hành (SHC)
chuyển sang trạng thái chẩn
đoán 146

Cấu hình QC
cài đặt chế độ xem lại kết quả 831
RiliBÄK 832

chấp nhận
bật hiệu chuẩn tự động trên
CH 716
kết quả hiệu chuẩn 438, 456
kết quả xét nghiệm 313, 943
tab hiệu chuẩn trên CH 718
tiêu chí hiệu chuẩn trên CH 715,
717
tiêu chí hiệu chuẩn trên IM 461
tiêu chí khoảng đo trên CH 718

cấu hình tiêu chuẩn (IM)
cảnh báo EOL của gói thuốc
thử 886
cảnh báo thể tích theo tỷ lệ dung
dịch 886
dự trữ thuốc thử cho khung chất
kiểm chuẩn 887
đặt lịch cho mẫu 885
đặt lịch xét nghiệm 885
lặp lại hút mẫu 887
tự động dỡ gói thuốc thử 888
cấu hình việc lưu trữ trên hệ thống
chất hiệu chuẩn 485
CH Analyzer
mục đích sử dụng 31
CH Analyzer có DL
bộ phận và tổng quan 197
CH Cleaner
ký hiệu 39
CH Conditioner
ký hiệu 39
CH Diluent
ký hiệu 39
CH Wash
ký hiệu 39
châm mồi
IMT 610
chẩn đoán
chuyển sang trạng thái của Atellica
Magline Transport 146
chuyển sang trạng thái của CH 145
chuyển sang trạng thái của IM 145
chuyển sang trạng thái của SH 145
chuyển sang trạng thái của
SHC 146
kết nối LIS 153
chẩn đoán vận hành (Atellica Magline
Transport)
chuyển sang trạng thái chẩn
đoán 146
chẩn đoán vận hành (CH) 144
chuyển sang trạng thái chẩn
đoán 145
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chất hiệu chuẩn
cấu hình việc lưu trữ trên hệ
thống 485
dự báo nhu cầu 273
dự báo nhu cầu trên Asa 953, 954
định dạng mã vạch của mẫu 484
hủy kích hoạt 485
in nhiều nhãn mã vạch mẫu 483
kích hoạt 485
vận chuyển mẫu 426
xác nhận thông tin xác định trên
CH 482
xác nhận thông tin xác định trên
IM 482
xem xét nhu cầu 275
chất hiệu chuẩn-chất kiểm chuẩn
bảng kê 414
bảng kê lưu trữ 270
dỡ ống 652
ống 991
chất kiểm chuẩn
in mã vạch 532
vận chuyển mẫu 426
chất làm mát
đèn CH 251
chất lỏng
cấu hình cảnh báo ngưỡng thể tích
836
CH Analyzer 238
chất làm mát đèn 251
hệ thống IM 253
IMT 243
kiểm tra thể tích CH 239
ngưỡng phần trăm thể tích trên
IM 886
quản lý CH 237
thay hệ thống CH 240

chất thải
dọn sạch chất thải rắn trên IM 265
dọn sạch khay đầu hút 264
đổ hết Bộ tháo nắp 268
IM khả năng 984
trạng thái IM 258
vệ sinh bộ tháo nắp 266
vệ sinh máng thải (Decapper) 567
vệ sinh máng thải trên
Decapper 568
chế độ động lực
khắc phục sự cố trên CH 704
chế độ ESL
bật trên hệ thống 637
nạp mẫu và bệ đỡ 636
thoát 637
chỉ đọc
đặc quyền 901
Chỉ Rx
ký hiệu 39
chi tiết
IMT 610
xem giá trên SH 383
xem mẫu 383
chi tiết phạm vi
chỉ số 763
diễn giải do người vận hành xác
định 773
diễn giải định sẵn 775
kiểm tra 757
nồng độ 760
phạm vi điểm pha loãng 767
tuyến tính 770
chi tiết về kết quả
tổng quan về hiệu chuẩn 414
chiều cao mẫu
chiều cao mẫu tối thiểu trên
CH 392
chính
giao diện người dùng 168
gói thuốc thử IM 226
ống 985
chính sách chung
tài khoản 901, 927
chỉnh sửa
gắn cờ kiểm chuẩn 524
nhận xét về kết quả hiệu
chuẩn 471
thông tin xác định chất hiệu
chuẩn 473, 479, 485
thông tin xác định chất kiểm
chuẩn 534
yêu cầu mẫu 325
cho phép
kết nối thông tin 816
tự động chấp nhận hiệu chuẩn trên
CH 716
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xét nghiệm 695
xét nghiệm trên máy phân tích 694
chốt khóa
an toàn 105
an toàn CH 104
an toàn DL 106
an toàn SH 98
an toàn SHC 103
chuẩn bị
dung dịch thuốc tẩy làm sạch
10% 605
chung
an toàn 205
thông số kỹ thuật của sản phẩm
CH 982
thông số kỹ thuật của sản phẩm
IM 983
chuyển sang
chế độ ESL trên hệ thống 637
Chứa đủ cho <n> xét nghiệm
ký hiệu 39
chức năng phát hiện va chạm
ống hút 366
chứng vàng da 827
cấu hình khoảng chỉ số 709
phạm vi nồng độ 367
số đo độ hấp thu 366
cóng chứa mẫu đặt trên ống 996
cóng đựng mẫu đầu ống
ký hiệu 39
công nghệ
hóa phát quang 32
hoạt động trắc quang CH 113
IM Analyzer 119
phân tách từ và các hạt thuận
từ 120
xét nghiệm bắt giữ kháng thể trên
IM 127
xét nghiệm cạnh tranh trên IM 123
xét nghiệm sandwich trên IM 121
cổng thông tin giáo dục cá nhân 150
công thức
tính toán kết quả xét nghiệm trên
IM 130
cờ
bật kiểm chuẩn 523
chỉnh sửa kiểm chuẩn 524
kiểm chuẩn bệnh nhân 522
phạm vi kiểm tra 758
phạm vi tham khảo 752
xóa thủ công kiểm chuẩn bệnh
nhân 524
cờ kết quả
chọn để xem lại 822
khoảng tham khảo 748
phạm vi kiểm tra 756, 758
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phạm vi kiểm tra delta 752
tham khảo 752
cơ sở dữ liệu
bảo trì kiểm chuẩn 510
bảo trì kiểm chuẩn bệnh nhân 510
di chuyển đến lịch sử 309
di chuyển mẫu sang lịch sử 618
dự phòng 616
giới hạn lưu trữ kiểm chuẩn 510
hoạt động sao lưu 557
lưu trữ (sao chép và xóa) 558
thực hiện thiết lập lại 620
tối ưu hóa 557
tổng quan về hoạt động bảo trì 556
vị trí sao lưu 616
cơ sở dữ liệu lịch sử
di chuyển kết quả 309, 310
di chuyển mẫu 618
hoạt động di chuyển 618
cuvet (IM)
dọn sạch chất thải rắn 265
ký hiệu 39
thay thế 259
cửa rửa
vệ sinh CH 584

D
dạng
bắt giữ kháng thể trên IM 127
dạng xét nghiệm phức hợp
sandwich trên IM 121
hồ sơ 882
mã vạch của mẫu kiểm chuẩn trong
bộ 533
Mẫu kiểm chuẩn 533
xét nghiệm cạnh tranh trên IM 123
danh mục 880
hồ sơ của bác sĩ 880
hồ sơ loại 882
hồ sơ nhận xét về bệnh nhân 883
hồ sơ nhận xét về kết quả 883
hồ sơ nhận xét về mẫu 882
hồ sơ vị trí 881
danh sách công việc
đường cong phản ứng 310
đường cong phản ứng (CH) 310
ký hiệu 326
tổng quan 295

danh sách xét nghiệm 688
cấu hình tính khả dụng của xét
nghiệm 694
kích hoạt và vô hiệu hóa 695
ký hiệu 693
ưu tiên xét nghiệm 692
dấu chấm than
ký hiệu 39
dấu hiệu
cài đặt kiểm chuẩn bệnh nhân 523
điều kiện lặp lại 781
kết quả 327
kết quả hiệu chuẩn 443
dấu hiệu tuân thủ Á – Âu
ký hiệu 39
dấu hiệu tuân thủ của Ukraina
ký hiệu 39
dấu hiệu TÜV SÜD của NRTL
ký hiệu 39
dễ vỡ
ký hiệu thận trọng khi thao tác 39
di chuyển
hệ thống 50
mẫu sang lịch sử 618
dịch vụ
bảo hành và hỗ trợ 1005
các trường hợp ngoại lệ 1006
cải tiến hệ thống 1005
chính sách cung cấp 1003
địa chỉ 1008
giờ làm việc bình thường 1004
mua thêm thời gian bảo hành 1003
ngoài giờ làm việc bình
thường 1004
phạm vi của cuộc gọi 1004
tạo phiếu trợ giúp gọi lại 679
Tạo phiếu trợ giúp gọi lại trên
Asa 961
Tạo phiếu trợ giúp qua phiên trò
chuyện trên Asa 962
tạo phiếu yêu cầu trợ giúp qua
phiên trò chuyện 681
thay đổi thiết kế 1005
trực tiếp 676
xem phiếu hỗ trợ 683
Xem phiếu hỗ trợ trên Asa 964
dịch vụ (Asa)
trực tiếp 959

danh sách giỏ
chi tiết trên Asa 956, 957
thêm vật liệu (Asa) 957
thu gom (Asa) 958

dịch vụ trực tuyến
đăng ký 35

danh sách xem
xem trạng thái mẫu STAT 157
xóa mẫu 312

DL

Direct Load (DL) 194
cấu hình loại ống cho màu giá 855
chốt khóa an toàn 106
DL (Direct Load) 194
dòng điện một chiều
ký hiệu 39
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dòng điện xoay chiều
ký hiệu 39
dỡ
giá trên SH từ ngăn đựng 390
gói thuốc thử 230
gói thuốc thử CH 224
gói thuốc thử IM 231
mẫu từ Atellica Magline
Transport 368
ống đựng chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn 652
quy tắc đối với giá đầu ra trên
SH 374
trạng thái ống đựng mẫu 371
tự động xử lý gói thuốc thử trên
IM 888
dỡ mẫu
chuyển Atellica Magline
Transport 368
ID mẫu 372
thời gian giá trên SH 370
thời gian nạp ống 372
trạng thái ống 371
dung dịch hệ thống
CH Analyzer 238
IM Analyzer 253
kiểm tra dung dịch IMT và dung
dịch hệ thống CH 239
thay thế IM 254
dung tích
IM chất thải và vật tư 984
xem yêu cầu 360
dự báo nhu cầu
chất hiệu chuẩn 273
chất hiệu chuẩn trên Asa 953, 954
kiểm chuẩn trên Asa 954, 956
thuốc thử 232, 950
thuốc thử trên Asa 952
vật tư trên Asa 948, 950
xem lại kiểm chuẩn 278
xem xét chất hiệu chuẩn 275
dữ liệu
chất phân tích 464
giá trị đánh giá hiệu chuẩn
(IM) 459
giá trị đánh giá hiệu chuẩn CH 457
khôi phục hệ thống 617
truy cập tập tin 153
dữ liệu kiểm chuẩn
giới hạn lưu trữ 510
xuất tập tin 507
dừng
hoạt động xử lý trên máy phân tích
ngay lập tức 640
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Đ
đại diện được ủy quyền của cộng đồng
Châu Âu
ký hiệu 39
đang lên lịch
kiểm chuẩn 537
đang xử lý
dừng ngay máy phân tích 640
đánh dấu là đã hoàn thành
hoạt động 554
đặc quyền 901
báo cáo khối lượng công việc 904
bảo mật 925
các tính năng bảo mật 901
chính sách bảo mật chung 928
chỉnh sửa hoạt động bảo trì theo
lịch trình 922
file explorer 916
hoạt động tiến hành hoặc hoàn tất
bảo trì 921
khôi phục dữ liệu 918
loại 901
nâng cấp phần mềm 924
nhật ký lịch sử hoạt động 908
Nhật ký LIS 909
nhật ký sự cố của người vận
hành 910
sao chép cấu hình 918
sự cố-xác nhận tất cả 906
sử dụng xét nghiệm 903
sự kiện-nhật ký thông báo hệ
thống 913
tab nhật ký bảo trì 919
thiết lập - cài đặt - cài đặt
chung 926
thiết lập - TDEF - phạm vi 930
xem hoạt động bảo trì theo lịch
trình 922
xuất 915
đăng ký
dịch vụ trực tuyến 35
email thông báo 36
PEPconnect 151
đăng nhập 161, 639
Asa 931
đăng xuất 640
Asa 932
đặt hàng
vật tư tiêu hao và linh kiện CH 968
vật tư tiêu hao và linh kiện
Decapper 968
vật tư tiêu hao và linh kiện IM 972
vật tư tiêu hao và linh kiện SH 967
vật tư tiêu hao và linh kiện SHC 968
xác nhận khoảng đo thủ công 437

đầu hút
dọn sạch chất thải ở khay 264
dọn sạch chất thải rắn của IM 265
thay mẫu 261
đầu hút mẫu
ký hiệu 39
đầu lâu xương chéo
ký hiệu 39
đầy đủ
hiệu chuẩn gói 421
đèn
chất làm mát trên CH 251
đổ đầy chất làm mát 251
kiểm tra chất làm mát 580
kiểm tra chất làm mát CH 580
địa chỉ
bảo hành và dịch vụ 1008
địa chỉ URL trên Internet để truy cập bản
điện tử của hướng dẫn sử dụng
ký hiệu 39
điện
an toàn 50
các công tắc chính của hệ
thống 106
công tắc chính trên CH DL 109
gián đoạn hệ thống 645
gián đoạn ở máy phân tích 668
khôi phục hệ thống sau khi gián
đoạn 645
khôi phục sau sự cố gián đoạn
(DL) 668
ký hiệu 39
SH khôi phục sau khi gián
đoạn 656
thông số kỹ thuật của CH 982
Yêu cầu của bộ tháo nắp 981
Yêu cầu về IM 983
Yêu cầu về SH 980
Yêu cầu về SHC 980
điều chỉnh
âm lượng của hệ thống 157
Điều chỉnh C0
hiệu chuẩn gói 421
hiệu chuẩn gói (CH) 422
điều kiện lặp lại
báo cáo 783
cấp độ truy cập 930
đặc quyền 930
xét nghiệm trên CH 781
xét nghiệm trên IM 781
định dạng
giờ 811
mã vạch của mẫu chất hiệu
chuẩn 484
ngày 811
ngày và giờ 810
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đo

giá
HIL 366
trắc quang 113

chỉ định lọ đựng 855
dỡ từ ngăn đựng trên SH 390
mẫu trên DL 196
nạp DL 390
nạp SH 386
nạp vào ngăn đựng trên SH 388
quy tắc chọn đầu ra trên SH 374
thời gian nạp trên SH 370
trạng thái 368
xem chi tiết trên SH 383

đo độ ẩm
ký hiệu 39
đóng
khung chất kiểm chuẩn 496
độ ẩm
gói IM 229
nạp gói IM 230
đổ cạn
bình bẫy nước IM 595
bộ phận sấy của IM 597
chất thải ở khay đầu hút 264
Khu vực chất thải rắn của IM 265
đổ đầy
chất làm mát đèn 251
đổ hết
nắp thải trên Bộ tháo nắp 268
độ ổn định của chất phân tích 701
đợi kết quả
quy trình mẫu 851
đơn vị đo
thay đổi xét nghiệm trên CH 708

giá trị trung bình của bệnh nhân
phân tích thống kê kiểm chuẩn 519

gói thuốc thử (CH)
xác nhận nạp 415

giao diện người dùng
chính 168

gói thuốc thử (IM)
xác nhận nạp 416

giao diện người dùng chậm
khôi phục 648

H

gioăng chữ O
kiểm tra bộ kẹp robot 562
thay bộ kẹp robot của SH 564

hàng ngày
hoạt động 205
tiến hành vệ sinh IMT 611

giờ

hạt thuận từ 120
định dạng dài 811
định dạng ngắn 811

ký hiệu 39

giới hạn xếp chồng
ký hiệu 39

đường cong chính
chi tiết 403
hiệu chuẩn trên IM 400
quét 403
xét nghiệm trên IM 738

giữ

đường cong chính (IM)
lắp mã vạch 2D 401

giữ ẩm
gói IM 226

đường cong phản ứng
danh sách công việc 310
danh sách công việc (CH) 310

giữ lại kết quả
giới thiệu về 325
theo máy phân tích 820, 822
theo ngoại lệ 820, 822

email thông báo
đăng ký 36

F
file explorer
cấp độ truy cập 916
đặc quyền 916

G
gắn cờ kiểm chuẩn
bật 523
bệnh nhân 522
cài đặt bệnh nhân 523
chỉnh sửa 524
xóa thủ công bệnh nhân 524
ghi chú phát hành
tìm phần mềm 675
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gói thuốc thử
Cảnh báo EOL của gói trên IM 886
dỡ 230
hiệu chuẩn xét nghiệm (CH) 421
IM Analyzer 226
kiểm chuẩn sau khi thay đổi 834
nạp CH 223
nạp IM 229
tạo các yêu cầu hiệu chuẩn 428
trộn trên IM 230
xử lý IM 232

gián đoạn
khôi phục hệ thống sau sự cố
điện 645
SH khôi phục sau sự cố điện 656

đục

E

gọi lại
tạo phiếu yêu cầu trợ giúp 679
Tạo phiếu yêu cầu trợ giúp trên Asa
961

ký hiệu khô 39
tránh ánh nắng 39

gói (CH)
dỡ thuốc thử 230
nạp 223
thuốc thử được ghép cặp 221
tiền xử lý 249
tự động dỡ 224
gói (IM)
cài đặt tự động dỡ 888
dỡ thuốc thử 230, 231
độ ẩm 229
nạp giữ ẩm 230
nạp thuốc thử IM 229
ngưỡng cảnh báo EOL của thuốc
thử 886
trộn 230
xử lý thuốc thử 232

hệ thống
bảo mật không gian mạng 158
bảo vệ khỏi phần mềm độc hại 158
bảo vệ khỏi vi-rút 158
các công tắc điện chính 106
cảnh báo 134
cấp độ truy cập để nâng cấp phần
mềm 924
cờ điều kiện lặp lại 781
đặc quyền để nâng cấp phần
mềm 924
đăng nhập 161, 639
đăng xuất 640
điều chỉnh thể tích 157
hoạt động hàng ngày 205
khắc phục sự cố 623
khôi phục sau khi tắt máy khẩn
cấp 625
khôi phục sau sự cố gián đoạn
nguồn điện 645
khởi động 640
ký hiệu 39
ký hiệu an toàn ở bên ngoài 51
lắp đặt và di chuyển 50
mô tả nguy cơ về an toàn 95
mục đích sử dụng 31
phiên bản 1008
số seri 814, 1008
tắt máy khẩn cấp 624
tắt máy và tắt nguồn 643
tên 814, 1008
thiết lập chung 814
thông tin hệ thống 146, 939
thông tin pháp lý 4
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thông tin phần mềm 146
thông tin về phần mềm và hệ
thống 939
trạng thái 133
xem cảnh báo 135

độ lệch mức 462
đường cong chính 400
giá trị đánh giá dữ liệu 459
hệ số góc tín hiệu 461
kéo dài 412
khoảng thời gian 423
kích hoạt 732
lô so với gói 423
lô thuốc thử 423
phạm vi, đã quan sát 464
phạm vi, đã xác định 463
thông số về thông tin nhận dạng
xét nghiệm 729
thực hiện kiểm chuẩn 733
tiêu chí chấp nhận 461
tiêu chí đánh giá 459
tổng quan 408
tỷ lệ tín hiệu 462
xét nghiệm 400

hệ thống độc lập
thực hiện kiểm chuẩn 490
hệ thống hoạt động)
bảo trì thủ công 553
hệ thống trợ giúp
khắc phục sự cố 623
hiện có
phiếu hỗ trợ dịch vụ 683
Phiếu hỗ trợ dịch vụ trên Asa 964
hiển thị
bàn phím ảo 814
trạng thái CH 138
yêu cầu xét nghiệm 802
hiển thị hệ thống thay thế 835
hiệu chuẩn
chấp nhận 455
Chi tiết mẫu trên Asa 941, 942
chỉnh sửa yêu cầu hiệu chuẩn 429
gói thuốc thử xét nghiệm (CH) 422
không mở rộng 413
loại 418
mở rộng 413
quy trình (IM) 407
trạng thái thuốc thử xét
nghiệm 442
xem trạng thái 411
xét nghiệm 399
xét nghiệm thuốc thử 425, 426
hiệu chuẩn (CH) 399
bật tự động 712
cho phép tự động chấp nhận 716
giá trị đánh giá dữ liệu 457
gói 421
hiệu chuẩn thủ công trên IMT 487
IMT 486
kéo dài 412
khoảng thời gian 419
không tuyến tính 399
lô so với gói 419
lô thuốc thử 419
tab 711
tab chấp nhận 718
thêm kiểm chuẩn 713
thông số chung 711
tiêu chí chấp nhận 715, 717
tổng quan 408
tuyến tính 399
tự động chấp nhận 455
xem tiêu chí chấp nhận 459
hiệu chuẩn (IM)
2 điểm định lượng và định tính 403
chấp nhận 456
định cấu hình với kiểm chuẩn 735
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hiệu chuẩn gói (CH)
Điều chỉnh C0 422
sửa đổi 716
tính đủ điều kiện để điều chỉnh
C0 422
xét nghiệm 419
hiệu chuẩn gói (IM)
xét nghiệm 423
hiệu chuẩn gói để điều chỉnh C0 (CH)
xem tính đủ điều kiện 422
hiệu chuẩn gói thuốc thử xét nghiệm
(CH)
tổng quan về thuốc thử 422
hiệu chuẩn lô (CH)
xét nghiệm 419
hiệu chuẩn lô (IM)
xét nghiệm 423
hiệu chuẩn xét nghiệm
tần suất 405
hiệu chuẩn xét nghiệm (CH)
tạo yêu cầu hiệu chuẩn gói 428
hiệu chuẩn xét nghiệm (IM)
tạo yêu cầu hiệu chuẩn gói 428
hiệu chuẩn xét nghiệm thuốc thử
tổng quan về thuốc thử 425, 426
hiệu suất
đánh giá chỉ ký hiệu 39
HIL
cấu hình khoảng chỉ số 709
chế độ yêu cầu 828
chỉ số cảnh báo 367
phạm vi nồng độ 367
số đo độ hấp thu 366
xử lý cảnh báo 827
hóa phát quang
công nghệ IM 119

hoàn nguyên và trộn sản phẩm đông
khô trước khi sử dụng
ký hiệu 39
hoàn tất
tất cả sự cố 623
hoạt động
hàng ngày 205
hoạt động (Asa)
bảo trì 946
thực hiện bảo trì thủ công 947
hoạt động (Atellica Magline Transport)
kiểm tra tự động 561
tổng quan bảo trì 559
hoạt động (Bộ tháo nắp)
kiểm tra tự động 566
tổng quan bảo trì 566
hoạt động (CH)
bảo trì hàng tuần tự động 579
bảo trì tự động hàng ngày 576
kiểm tra chất làm mát đèn 580
kiểm tra ống hút bộ rửa 577
tổng quan bảo trì 572
vệ sinh IMT hàng ngày 575
hoạt động (cơ sở dữ liệu)
di chuyển đến lịch sử 618
dự phòng 557
tổng quan bảo trì 556
hoạt động (DL)
kiểm tra tự động 603
tổng quan về bảo trì 602
vệ sinh bộ lọc quạt 603
hoạt động (hệ thống)
đánh dấu là đã hoàn thành 554
kiểu bảo trì 550
lên lịch song song 550
thêm mục bảo trì 554
trạng thái bảo trì 547
hoạt động (IM)
bảo trì hàng tuần tự động 592
kiểm tra tự động 592
tổng quan bảo trì 589
hoạt động (SH)
kiểm tra tự động 560
tổng quan bảo trì 559
hoạt động (SHC)
kiểm tra tự động 562
tổng quan bảo trì 559
hoạt động bảo trì theo lịch trình
cấp độ truy cập để tiến hành 921
cấp độ truy cập để xem và chỉnh
sửa 922
đặc quyền để tiến hành 921
đặc quyền để xem và chỉnh
sửa 922
hoạt động hàng ngày
hệ thống 205
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hồ sơ
bác sĩ 880
dạng 882
nhận xét về bệnh nhân 883
nhận xét về kết quả 883
nhận xét về mẫu 882
tình trạng bệnh nhân 882
vị trí thư mục 881
hỗ trợ
liên hệ kỹ thuật tại địa phương 685
tạo phiếu trợ giúp gọi lại 679
Tạo phiếu trợ giúp gọi lại trên Asa
961
Tạo phiếu trợ giúp qua phiên trò
chuyện trên Asa 962
tạo phiếu yêu cầu trợ giúp qua
phiên trò chuyện 681
trực tiếp 676
xem phiếu 683
Xem phiếu trên Asa 964

IM Base
ký hiệu 39
IM Bazơ
thay thế 254
IM Cleaner
ký hiệu 39
thay thế 254
IM Wash
ký hiệu 39
thay thế 254
IMT
bảo trì 610
chất lỏng 243
giới thiệu về vệ sinh nâng cao 611
hiệu chuẩn 486
hiệu chuẩn thủ công 487
kiểm tra mức pha loãng 613
kiểm tra thể tích 239
thay thế dung dịch 246
tiến hành kiểm tra mức pha
loãng 614
tiến hành vệ sinh định kỳ 611
tiến hành vệ sinh nâng cao 612
trạng thái 610
vệ sinh hàng ngày 575
vệ sinh và châm mồi 610
xem kết quả hiệu chuẩn 486

hỗ trợ (Asa)
trực tiếp 959
hút
lặp lại mẫu trên IM 887
hủy kích hoạt
chất hiệu chuẩn 485
huyết tán 827
cấu hình khoảng chỉ số 709
phạm vi nồng độ 367
số đo độ hấp thu 366
hướng dẫn
sử dụng 33
hướng dẫn dành cho người vận hành
các quy ước 33
thuật ngữ 34
truy cập 38

I
ID giá
tạo yêu cầu cho lô 287
ID lần chạy
cài đặt 286
cấu hình cài đặt 287
ID mẫu 372
IFU
ký hiệu tham khảo và phiên bản 39
thư viện tài liệu 34
IM Acid
ký hiệu 39

IMT Diluent
ký hiệu 39
IMT Standard A
ký hiệu 39
IMT Standard B + Salt Bridge
ký hiệu 39
in
báo cáo 151, 317
báo cáo chất hiệu chuẩn 414
báo cáo chất kiểm chuẩn 414
báo cáo kiểm chuản 506
báo cáo kiểm chuẩn cho tập
tin 506
kết quả hiển thị 317
kết quả hiệu chuẩn 472
kết quả hiệu chuẩn để ghi hồ
sơ 472
mã vạch 287
mã vạch chất hiệu chuẩn trong
phần tổng quan về hiệu chuẩn 415
mã vạch chất kiểm chuẩn trong
phần tổng quan về hiệu chuẩn 415
mã vạch cho chất kiểm chuẩn 532
nhiều nhãn mã vạch mẫu chất hiệu
chuẩn 483

IM Analyzer
kích thước 978
mục đích sử dụng 31, 32
yêu cầu về thể tích mẫu 395

in báo cáo chất hiệu chuẩn
tổng quan về hiệu chuẩn 414

IM Axit
thay thế 254

in báo cáo chất kiểm chuẩn
tổng quan về hiệu chuẩn 414
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in mã vạch
thông tin xác định chất hiệu
chuẩn 473
Internet
truy cập PEPconnect 150

K
kéo dài
hiệu chuẩn 412
kênh mở
truy cập hướng dẫn 38
xét nghiệm trên CH 803
kết nối
chẩn đoán về LIS 153
kết nối LIS 153
kết nối và ngắt kết nối LIS 153
phản hồi thông báo LIS 153
trạng thái LIS 153
trạng thái mô đun 135
kết nối thông tin 815
cho phép 816
kết nối với khung hoặc khung gầm
ký hiệu 39
kết quả
chấp nhận hiệu chuẩn 438
chế độ xem lại 701, 702
cờ hiệu chuẩn 443
dấu hiệu 327
di chuyển đến lịch sử 310
giới hạn thời gian 701
giữ lại xét nghiệm từ chi tiết
mẫu 325
hồ sơ nhận xét 883
lựa chọn báo cáo 315
phân tích kiểm chuẩn 499
tái sử dụng 701, 703
thay đổi đơn vị trên CH 708
thêm nhận xét 319
thông tin nhận dạng hiệu
chuẩn 455
truy cập thông tin chi tiết về bệnh
phẩm 301
truy cập thông tin chi tiết về mẫu
chất kiểm chuẩn 301
truyền xét nghiệm 313
xem lại kiểm chuẩn 497
kết quả của bệnh nhân
chế độ xem lại 820
giữ kết quả theo ngoại lệ 822
giữ lại theo máy phân tích 820
giữ lại theo ngoại lệ 820
lưu giữ kết quả bằng máy phân
tích 822
kết quả hiệu chuẩn
bao gồm và không bao gồm kết
quả lặp lại 469
chấp nhận và từ chối 456
chi tiết 464, 465
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chi tiết về chất phân tích 467
chỉnh sửa nhận xét 471
dấu hiệu 443
đánh giá 438
hệ số biến thiên IM 463
in 472
in thành tập tin 472
kết quả kiểm chuẩn trong chi tiết
kết quả hiệu chuẩn 471
loại trừ thủ công kết quả lặp lại 470
thông tin xác định 455
thuộc tính 454
từ chối 457
tự động loại trừ kết quả lặp lại trên
IM 469
xem lại 441
xuất 464
kết quả hiệu chuẩn (CH)
IMT 486
xem biểu đồ 471
Kết quả kiểm chuẩn
cài đặt chế độ xem lại 831
Đánh giá RiliBÄK 502, 832
trong chi tiết kết quả hiệu
chuẩn 471
xem lại 497
kết quả xét nghiệm
chấp nhận 313, 943
di chuyển đến lịch sử 310
thêm 318
khả năng
yêu cầu 360
khả năng tương kết của hệ thống
Atellica Asa 975
FlexLab 975
hệ thống quản lý dữ liệu 975
sản phẩm 975
syngo 975
trình quản lý quy trình 975
tự động hóa Aptio 975
kháng nguyên
được gắn nhãn AE 123
kháng thể
dạng bắt giữ trên IM 127
được gắn nhãn AE 125
nguyên lý liên kết 119
khắc phục sự cố
Chẩn đoán Asa và trợ giúp từ
xa 958
sự cố hệ thống 623
khắc phục sự cố (Atellica Magline
Transport)
xóa trước khi khởi động 627
khắc phục sự cố (màn hình mô đun) 648
khẩn cấp
tắt (DL) 634
tăt hệ thống 624
tắt máy 624
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khóa
màn hình 161
nắp của SH 99
nắp của SHC 104
nắp DL 106

không cho phép
xét nghiệm 695
xét nghiệm của bệnh nhân trên
IM 736
xét nghiệm trên máy phân tích 694

khóa liên động
an toàn Atellica Magline
Transport 102
an toàn Decapper 103

không có quyền truy cập
đặc quyền 901

khóa màn hình 161
mở khóa 160, 161
thay đổi người vận hành 160
thủ công 160
tự động 159

không gian làm việc
tổng quan 131

Khóa PHI 162
thay đổi 162
tiêu chí 162
khoảng đo 759
chấp nhận CH 718
mở rộng trên CH 706
thông tin nhận dạng xét nghiệm
trên CH 705
khoảng nồng độ 759

không dùng máy điều hòa nhịp tim
ký hiệu 39

không mở rộng
hiệu chuẩn 413
khởi động
hệ thống 640
máy phân tích (DL) 666
phiên từ xa mà không có phiếu hỗ
trợ 683
phiên từ xa trên Asa mà không có
phiếu hỗ trợ 964
SH 649
SHC 664

khoảng tham khảo 748

khởi động lại
PCC 674

khoảng thời gian hiệu chuẩn (CH)
gói 419
lô 419
sửa đổi khoảng thời gian hiệu
chuẩn 716

khung chất kiểm chuẩn
dự trữ chất kiểm chuẩn 887
đóng 496
mở 496
xét nghiệm trên IM 494

khoảng thời gian hiệu chuẩn (IM)
gói 423
lô 423

kích hoạt
chất hiệu chuẩn 485
hiệu chuẩn tự động trên CH 712

khôi phục
dữ liệu hệ thống 617
dừng hệ thống khẩn cấp 625
hệ thống sau khi bị gián đoạn
nguồn điện 645
Khóa SW 673
mất điện (DL) 668
Mẫu dịch chuyển dư thừa 638
SH sau khi bị gián đoạn nguồn
điện 656
tắt khẩn cấp (DL) 634

kích thước
Atellica Solution 976
CH Analyzer 978
Decapper 977
DL 979
IM Analyzer 978
SH và SHC 977

khôi phục dữ liệu
cấp độ truy cập 918
đặc quyền 918
không
ký hiệu đông lạnh 39
ký hiệu sử dụng móc 39
sử dụng ký hiệu xe nâng 39
sử dụng với ký hiệu ống đựng mẫu
có đường kính 16 mm 39
tái sử dụng ký hiệu 39
xếp chồng ký hiệu 39

kiểm chuẩn
bộ khung chất kiểm chuẩn 494
Chi tiết mẫu trên Asa 941, 942
dự báo nhu cầu trên Asa 954, 956
nhu cầu 275
quy trình 489, 490
sau khi thay đổi gói 834
xem xét nhu cầu 278
kiểm chuẩn bệnh nhân
cấu hình 521
đánh dấu 823
xuất tập tin giá trị trung bình 508
kiểm soát toàn bộ
đặc quyền 901
kiểm tra
bảng kê thuốc thử 215, 952
bộ phận sấy của IM 597
chất làm mát đèn 580
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dung dịch hệ thống, tiền xử lý trên
CH và thể tích trên IMT 239
gioăng chữ O cho bộ kẹp robot của
SH 562
ống hút rửa CH 577, 578
kiểm tra delta 829
kết quả trước từ hệ thống 830
kết quả trước từ LIS 830
nhiều phạm vi trùng khớp 829
kiểm tra tự động
Atellica Magline Transport 561
bảo trì SH 560
Bộ tháo nắp 566
DL 603
IM 592
SHC 562
tiến hành Tháo nắp 567
ký hiệu
Atellica Solution 39
bảng kê 216
bảo mật không gian mạng 157
bảo trì 546
Bảo trì Asa 945
danh sách công việc 326
danh sách xét nghiệm 693
DL 39
mô tả 39
nguy cơ bên trong CH 67
nguy cơ bên trong Decapper 65
SH 39
SHC 39
tài khoản 894
thông tin nhận dạng xét nghiệm
trên CH 697
thông tin nhận dạng xét nghiệm
trên IM 720
thư viện tài liệu 34
trạng thái hiệu chuẩn trên IMT 486
trạng thái yêu cầu hiệu chuẩn 411
vị trí an toàn bên trong IM 73
ký hiệu nguy cơ
ăn mòn 39
bề mặt nóng 39
bên ngoài của hệ thống 51
bên ngoài IM DL 87
bên trong IM 73
bên trong IM DL 88
bên trong SH, SHC và
Atellica Magline Transport 55
bị kẹp 39
dấu chấm than 39
di chuyển dây đai 39
đầu lâu xương chéo 39
điện 39
đục 39
hít phải 39
không dùng máy điều hòa nhịp
tim 39
lửa 39
mô tả 95
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môi trường 39
ngọn lửa bao quanh hình tròn 39
nguy cơ đối với sức khỏe 39
tác động 39
thận trọng 39
tia cực tím 39
từ trường 39
vướng mắc 39

L
làm mất hiệu lực
các điều khoản về bảo hành và dịch
vụ 1006
LAS
cấu hình 870
lắp lại
nắp sau của DL 673
LED
phân loại 49
Levey-Jennings
kết quả thống kê kiểm chuẩn 501
lên lịch
hoạt động song song 550
Kiểm chuẩn theo chất kiểm
chuẩn 541
kiểm chuẩn theo ngày giờ 538
Kiểm chuẩn theo số đếm xét
nghiệm 540
ưu tiên xét nghiệm 692
xét nghiệm trên IM 885
lịch trình
bảo trì 543
Bảo trì Asa 944
hoạt động bảo trì trên Asa 946
xem bảo trì 545
lịch trình kiểm chuẩn
bằng kiểm chuẩn 540
bằng số đếm thí nghiệm 539
theo chất kiểm chuẩn 541
theo ngày và giờ 537, 538
theo số đếm xét nghiệm 540

lọ đựng
chỉ định giá 855
cóng chứa mẫu đặt trên ống 996
lấy mẫu dạng ống mao dẫn 997
mẫu 984
ống chính 985
ống có đáy giả 1000
ống đựng chất hiệu chuẩn-chất
kiểm chuẩn 991
ống gạn 992
lọ đựng mẫu
chỉ định giá 855
cóng chứa mẫu đặt trên ống 996
được hỗ trợ 984
lọ lấy mẫu dạng ống mao dẫn 997
ống chính 985
ống có đáy giả 1000
ống gạn 992
yêu cầu về thể tích trên CH 393
lọ lấy mẫu dạng ống mao dẫn 997
Loại bỏ
nắp Atellica Magline Transport 631
Nắp trước của DL 670
loại trừ
kết quả lặp lại hiệu chuẩn thủ
công 470
LOINC
tên xét nghiệm CH 700
tên xét nghiệm trên IM 722
lô
đường cong chính trên IM 738
ký hiệu 39
lô thuốc thử
đường cong chính (IM) 403
tạo các yêu cầu hiệu chuẩn 427
lời nhắc
đóng khung chất kiểm chuẩn trên
IM 494
lửa
ký hiệu 39
lưu trữ
sao chép và xóa cơ sở dữ liệu 558

liên hệ
bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại địa
phương 685

lưu trữ tài liệu
phiên bản phần mềm 675

liên kết
nguyên lý kháng thể 119

M

LIS
chẩn đoán về kết nối 153
kết nối và ngắt kết nối 153
mã xét nghiệm CH 700
mã xét nghiệm trên IM 722
nhật ký 142
phản hồi thông báo 153
trạng thái kết nối 153
truy vấn lô 314
xem thông báo nhật ký 142

mã hóa
bảo vệ 161
mã lô
ký hiệu 39
mã vạch
cài đặt máy in 839
cấu hình biểu trưng 839
định dạng của mẫu chất hiệu
chuẩn 484
định dạng của mẫu kiểm
chuẩn 533
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định dạng của mẫu kiểm chuẩn
trong bộ 533
in 287
in chất hiệu chuẩn trong phần tổng
quan về hiệu chuẩn 415
in chất kiểm chuẩn 532
in chất kiểm chuẩn trong phần
tổng quan về hiệu chuẩn 415
in nhiều nhãn mẫu chất hiệu
chuẩn 483
nhãn gói thuốc thử trên CH 221
thông số kỹ thuật của máy quét 49
thông tin xác định chất hiệu chuẩn
trên CH 474
thông tin xác định chất hiệu chuẩn
trên IM 476
mã vạch 2D
MC TDEFs 401
mã xét nghiệm phân loại
thêm 804
xóa 804
màn hình mô đun
khắc phục sự cố 648
màu giá
cấu hình loại ống trên DL cho 855
máy in
cài đặt mã vạch 839
máy phân tích
giữ lại kết quả 822
khôi phục sau khi tắt khẩn cấp
(DL) 634
khôi phục sau sự cố gián đoạn
nguồn điện (DL) 668
khởi động (DL) 666
ký hiệu (DL) 39
mở nắp 105
tắt khẩn cấp (DL) 634
tắt và ngắt nguồn điện (DL) 667
máy tính bảng của người vận hành 168
chuyển đổi ứng dụng 941
mặc định
nhóm kiểm chuẩn 516
mật khẩu 899
chính sách chung 899
chính sách hết hạn 899
giới thiệu về đổi 900
hiển thị hệ thống thay thế 835
ngày hết hạn 899
quên 899
thiết lập lại 900
mẫu
bắt đầu xem 311
CH thể tích chết 395
chế độ nạp mẫu khẩn cấp 636, 637
Chi tiết STAT trên Asa 939, 941
chi tiết trạng thái 383
Chi tiết trạng thái thường quy trên
Asa 941, 942
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chiều cao tối thiểu trên CH 392
chỉnh sửa yêu cầu 325
dừng xem 312
đặt lịch trên IM 885
định dạng mã vạch của chất hiệu
chuẩn 484
giới hạn dịch chuyển dư thừa 638
hồ sơ nhận xét 882
khôi phục sau khi dịch chuyển dư
thừa 638
lặp lại hút trên IM 887
mở ngăn đựng trên SH 387
ống lồng và giá đựng mẫu trên
DL 196
quản lý 365
quy tắc nạp ống xử lý 373
quy trình 850
sửa đổi loại trên IM 726
thẻ Sample Handler 375
theo dõi 311, 324, 356
thể tích chết 391
thể tích tối thiểu trên CH 391
thêm nhận xét vào kết quả của
bệnh nhân 319
thêm thông tin khác 285
thông tin bổ sung 284
thu hồi bệnh phẩm 385
tính toàn vẹn 365
trạng thái 154
trạng thái nạp và dỡ giá 368
truy cập thông tin chi tiết về chất
kiểm chuẩn và bệnh nhân 301
vận chuyển chất kiểm chuẩn và
chất hiệu chuẩn 426
xem danh sách trên SH 385
xem thông tin chi tiết 383
xem trạng thái 383
yêu cầu về thể tích 391, 396
yêu cầu về thể tích IM 395, 396
mẫu bệnh phẩm
giới thiệu về chi tiết 319
Mẫu kiểm chuẩn
chi tiết 304
định dạng mã vạch 533
định dạng mã vạch trong bộ 533
mẫu STAT
xem trạng thái 157
yêu cầu xét nghiệm 283
MC TDEFs
Mã vạch 2D 401
quét 403
mô đun
màn hình 169
thay đổi trên màn hình trạng
thái 136
trạng thái kết nối 135
xem trạng thái 135
môi trường
ký hiệu 39

mở
khung chất kiểm chuẩn 496
nắp máy phân tích 105
ngăn đựng trên SH 387
mở khóa
màn hình 161
nắp của SH 101, 658, 659
nắp của SHC 103
nắp DL 106
mở rộng
hiệu chuẩn 413
mục đích sử dụng
Atellica Magline Transport 31
Atellica Solution 31
CH Analyzer 31
hệ thống 31
IM Analyzer 31, 32
SH 31
mục yêu thích
cấu hình thư viện tài liệu 37
mức ngưỡng:
cấu hình cảnh báo 836

N
nạp
giá đựng mẫu trên DL 390
giá đựng mẫu trên SH 386
giá trên SH vào ngăn đựng 388
gói giữ ẩm IM 230
gói thuốc thử IM 229
hệ thống 50
mẫu vào Atellica Magline
Transport 368
quy tắc đối với ống đựng mẫu được
chọn 373
thuốc thử CH 223
trạng thái ống đựng mẫu 371
nạp mẫu
chuyển Atellica Magline
Transport 368
giá trên SH 386
giá trên SH vào ngăn đựng 388
ID mẫu 372
thời gian giá trên SH 370
thời gian nạp ống 372
trạng thái ống 371
nạp mẫu khẩn cấp 636
nắp
gói thuốc thử CH 221
khóa SH 99
khóa SHC 104
khóa và mở khóa DL 106
lắp Atellica Magline Transport 633
lắp lại phần phía sau của DL 673
lắp lại phần phía trước của DL 671
mở khóa nắp của máy phân
tích 669
mở khóa SH 101, 658, 659
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mở khóa SHC 103
mở máy phân tích 105
tháo Atellica Magline Transport 631
tháo phần phía sau của DL 672
tháo phần phía trước của DL 670
ngày
định dạng dài 811
định dạng ngắn 811
ngày hết hạn
mật khẩu 899
ngày hết hạn sử dụng
ký hiệu 39
ngày sản xuất
ký hiệu 39
ngăn đựng
dỡ giá trên SH 390
mở SH 387
nạp giá trên SH 388
ngăn riêng
chế độ xem phân tích thống kê
kiểm chuẩn 503
ngắt kết nối
kết nối LIS 153
ngoài giờ cao điểm
cài đặt bảo trì 836
ngoài hệ thống
xét nghiệm 791, 792
ngọn lửa bao quanh hình tròn
ký hiệu 39
nguồn
có nguy cơ sinh học 47
nguồn điện chính
các vị trí công tắc trên hệ
thống 106
ký hiệu, bật và tắt 39
vị trí công tắc trên CH DL 109
vị trí công tắc trên IM DL 110
nguy cơ bị kẹp
ký hiệu 39
nguy cơ sinh học
an toàn 47
ký hiệu 39
nguy cơ từ tia cực tím
ký hiệu 39
nguy cơ va đập
ký hiệu 39
nguy cơ về đai chuyển động
ký hiệu 39
nguy cơ vướng mắc
ký hiệu 39
nguyên lý hoạt động
hoạt động trắc quang 113
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nguyên tắc
kiểm chuẩn dựa trên nguyên tắc
516
kiểm chuẩn dựa trên nhóm 515
kiểm chuẩn dựa trên xét
nghiệm 511
kiểm chuẩn nhiều điểm 512
RiliBÄK 502
thêm nhóm vào kiểm chuẩn
nhóm 516
thiết lập thống kê kiểm chuẩn 511
người vận hành
các phiên làm việc 159
tiêu chí ID 897
xác thực và nhận dạng 158
người vận hành chính
chỉ định 1005
nhà sản xuất
ký hiệu 39
Nhãn CE
ký hiệu 39
nhận dạng
người vận hành 158
nhận xét
hồ sơ bệnh nhân 883
hồ sơ kết quả 883
hồ sơ về mẫu 882
nhật ký bảo trì 608
thêm vào kết quả 319
nhập
các cài đặt cấu hình 622
thông tin xác định chất kiểm
chuẩn 529, 530
thông tin xác định khung chất kiểm
chuẩn 494
trạng thái chẩn đoán của Atellica
Magline Transport 146
trạng thái chẩn đoán của IM 145
trạng thái chẩn đoán của SH 145
trạng thái chẩn đoán của SHC 146
trạng thái chẩn đoán trên CH 145
nhật ký
bảo trì 607
giới thiệu về xuất, tập tin 144
LIS 142
số bộ phận phần cứng 608
sự cố của người vận hành 141
sự kiện của người vận hành 140
tập tin 139
thông báo hệ thống 142
xem bảo trì 608
xem lịch sử hoạt động 143
xem thông báo LIS 142
xuất mục bảo trì 609
nhật ký bảo trì
cấp độ truy cập 919
đặc quyền 919
số bộ phận phần cứng 608

nhật ký lịch sử hoạt động 142
cấp độ truy cập 908
đặc quyền 908
thống kê kiểm chuẩn 508
tìm 142
xem 143
nhật ký lịch sử kiểm tra
người vận hành đăng nhập 158,
159
Nhật ký LIS
cấp độ truy cập 909
đặc quyền 909
nhật ký sự cố của người vận hành
cấp độ truy cập 910
truy cập 141
xem lại 141
nhật ký thông báo hệ thống 142
cấp độ truy cập 913
đặc quyền 913
nhiễm bẩn
nguồn 47
phòng ngừa cá nhân 47
nhiệt độ
giới hạn ký hiệu trên và dưới 39
nhiều
xét nghiệm 283
nhiều yêu cầu
chỉnh sửa 293
nhóm 895
nhóm phản xạ
thiết lập 776
nhóm phân loại
nhóm phân loại lỗi 848
nhóm phân loại xét nghiệm 846
ưu tiên phân loại 849
nhóm phân loại lỗi 848
nhóm phân loại xét nghiệm 846
nhu cầu
kiểm chuẩn 275
thuốc thử 234
nhu cầu hiệu chuẩn
cấu hình cảnh báo 836
nhu cầu kiểm chuẩn
xem lại 278
nhu cầu thuốc thử
xem lại 234
nối đất
ký hiệu 39
nước
thuốc thử đặc biệt 1001

O
OSHA
yêu cầu (chỉ ở Hoa Kỳ) 1006
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Ô
ống
cấu hình loại ống trên DL cho màu
giá 855
chính 985
dỡ chất hiệu chuẩn – chất kiểm
chuẩn 652
đáy giả 1000
gạn 992
quy tắc xử lý mẫu 373
thời gian nạp 372
trạng thái nạp và dỡ 371

thông tin nhân khẩu học về
tuổi 788
tổng quan 740
tùy chọn cấu hình 745
tuyến tính 769
xác định phạm vi đã chỉ định 791
phạm vi chỉ số 762
chi tiết 763
tùy chọn cấu hình 763

ống hút
cảm biến áp suất 366
cảm biến mức 365
chức năng phát hiện va chạm 366

phạm vi diễn giải 772
chi tiết do người vận hành xác
định 773
do người vận hành xác định 772
định sẵn 772
tùy chọn cấu hình do người vận
hành xác định 773

ống hút (CH)
kiểm tra bộ rửa 577, 578
vệ sinh và kiểm tra 586

phạm vi diễn giải định sẵn
chi tiết 775
tùy chọn cấu hình 775

ống hút (IM)
vệ sinh mặt ngoài ống hút 600
vệ sinh mặt ngoài thuốc thử 593

phạm vi điểm pha loãng
chi tiết 767
cờ kết quả 765
tùy chọn cấu hình 767

ống lồng
mẫu trên DL 196

P
PCC
khởi động lại 674
PEPconnect 150
đăng ký 151
truy cập 150
truy cập qua Internet 150
pha loãng
bước tự động 786
kiểm tra IMT 610, 613
thông tin xác định bảng 795
tiến hành kiểm tra IMT 614
phạm vi
các phạm vi trùng khớp 789
chỉ số 762
chi tiết 745
cờ kết quả tham khảo 752
diễn giải 772
đã chỉ định 786
điểm pha loãng 765
hiệu chuẩn IM đã quan sát 464
hiệu chuẩn IM đã xác định 463
kiểm chuẩn đã quan sát 532
kiểm tra 756
kiểm tra delta 752
loại 743
mặc định 786
nồng độ 759
sử dụng kiểm chuẩn đã quan
sát 532
tham khảo 748
thông tin nhân khẩu học 781

1042

phạm vi kiểm chuẩn
quan sát được 532
sử dụng giá trị quan sát 532
phạm vi kiểm tra 756
chi tiết 757
cờ kết quả 756, 758
tùy chọn cấu hình 757
phạm vi kiểm tra delta 752
cờ kết quả 752
nhiều phạm vi trùng khớp 789
thông tin nhân khẩu học 786
thông tin nhân khẩu học về
tuổi 788
tùy chọn cấu hình 754
xác định phạm vi đã chỉ định 791
phạm vi nồng độ
chi tiết 760
HIL 367
tùy chọn cấu hình 760
phạm vi tham khảo
cờ kết quả 752
nhiều phạm vi trùng khớp 789, 829
thông tin nhân khẩu học 786
thông tin nhân khẩu học về
tuổi 788
tùy chọn cấu hình 749
xác định phạm vi đã chỉ định 791
phạm vi tuyến tính 769
chi tiết 770
tùy chọn cấu hình 770
phản hồi
cảnh báo bảo trì 548
thông báo LIS 153

pháp lý
thông tin 4
phần cứng (Atellica Magline
Transport) 170
bệ đỡ mẫu và STAT 172
phần cứng (CH)
bộ phận và tổng quan 185
công tắc điện chính 106
phần cứng (Decapper) 179
phần cứng (DL)
hàng đợi vào và hàng đợi ra 195
ống lồng và giá đựng mẫu 196
phần cứng (IM) 200
chốt khóa an toàn 105
công tắc điện chính 106
quản lý thuốc thử 225
tổng quan 188
phần cứng (SH) 173
chốt khóa an toàn 98
công tắc điện chính 106
giao diện người dùng chính 168
phần cứng (SHC)
công tắc điện chính 106
giới thiệu về 182
phần cứng (system)
tổng quan 165
phân đoạn pha loãng (CH)
ký hiệu 39
phân đoạn phản ứng (CH)
ký hiệu 39
Phân loại theo Chỉ thị về thiết bị điện và
điện tử thải loại (WEEE)
ký hiệu 39
phân loại xác định xét nghiệm
thêm mã xét nghiệm phân loại 804
phần mềm
cài đặt bản cập nhật 619
cấp độ truy cập để nâng cấp 924
cập nhật 619
đặc quyền để nâng cấp 924
khắc phục sự cố khóa 673
khôi phục sau sự cố giao diện
người dùng chậm 648
phương tiện lưu trữ tài liệu 675
Thanh lệnh 132
Thanh trạng thái 146
tìm ghi chú phát hành 675
tổng quan 131
phần mềm độc hại
bảo vệ hệ thống 158
phân tích
kiểm chuẩn bệnh nhân 517
phiên bản
hệ thống 1008
hướng dẫn sử dụng ký hiệu 39
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phiên trò chuyện
tạo phiếu yêu cầu trợ giúp 681
Tạo phiếu yêu cầu trợ giúp trên Asa
962

hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
(IM) 407
hoạt động bảo trì 554
hoạt động bảo trì trên Asa 946
hoạt động hàng ngày trên hệ
thống 205
kiểm chuẩn 489, 490
mẫu 850
xác nhận khoảng đo (CH) 433
xác nhận khoảng đo (IM) 435

phiên từ xa
bắt đầu mà không có phiếu hỗ
trợ 683
phiên từ xa (Asa)
bắt đầu mà không có phiếu hỗ
trợ 964
phòng ngừa
nhiễm bẩn cá nhân do tai nạn 47
phụ
gói thuốc thử IM 226
phụ tùng
thay thế 1004

quy trình mẫu
đợi kết quả 851
quyền truy cập chia sẻ mạng 818

R
REF
số danh mục sản phẩm 975
vật tư CH 968
vật tư Decapper 968
vật tư DL 973
vật tư IM 972
vật tư SH 967
vật tư SHC 968

Q
QC (Kiểm chuẩn) 489
quản lý
Dung dịch CH 237
mẫu 365
nguồn điện của hệ thống 645
nguồn điện máy phân tích 668
thuốc thử CH 219
thuốc thử IM 225
quản lý lưu trữ
thiết bị bảo quản 857
vị trí 857
quản lý tập tin
các tính năng bảo mật 914
quạt
vệ sinh bộ lọc CH 581
vệ sinh bộ lọc DL 603, 604
vệ sinh bộ lọc IM 602
quét
đường cong chính 403
thông tin xác định chất hiệu chuẩn
trên CH 474
thông tin xác định chất hiệu chuẩn
trên IM 477
thông tin xác định xét nghiệm trên
IM 403
Quy định EU
sự cố nghiêm trọng 1006
quy tắc
cấu hình dựa trên nhóm kiểm
chuẩn 515
chọn giá đầu ra trên SH 374
kiểm chuẩn một điểm 512
nạp mẫu 373
thiết lập dựa trên xét nghiệm 511
quy trình
đợi kết quả 851
hiệu chuẩn thuốc thử xét nghiệm
(CH) 405
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RESY

Smart Remote Services
bảo hành và hỗ trợ 1005
số
số bộ phận trong nhật ký 608
số bộ phận
nhật ký bảo trì 608
số danh mục
ký hiệu 39
số danh mục sản phẩm
REF 975
số lần lặp lại
bao gồm và không bao gồm hiệu
chuẩn 469
xét nghiệm 283
số liệu của phòng xét nghiệm
các tính năng bảo mật 903
số seri 814
định vị hệ thống 1008
ký hiệu 39
sơ đồ trạng thái
Atellica Asa Application 937
SRS
bảo hành và hỗ trợ 1005
sử dụng tập tin 684

ký hiệu 39
RiliBÄK 502, 832
robot
kiểm tra gioăng chữ O cho bộ
kẹp 562
thay gioăng chữ O cho bộ kẹp của
SH 564
rủi ro sinh học
ký hiệu 39

S
sách trắng về bảo mật về sản phẩm
tài liệu hướng dẫn khách hàng 38
Sample Handler
tab 375
sản phẩm chất thải 207
sản phẩm của tôi
cấu hình thư viện tài liệu 37
sandwich
dạng xét nghiệm phức hợp trên
IM 121
sao chép
cấu hình 620
lưu trữ cơ sở dữ liệu 558
sao chép cấu hình
cấp độ truy cập 918
đặc quyền 918
tiền tố tập tin 817
sắp xếp
ưu tiên nhóm phân loại 849
SID

SRW
nước thuốc thử đặc biệt 1001
STAT
Chi tiết mẫu trên Asa 939, 941
sự có
các tính năng bảo mật 905
nhật ký của người vận hành 140,
141
trợ giúp 623
xác nhận đặc quyền 906
sự cố
cấu hình âm thanh 836
hoàn tất tất cả 623
nhật ký của người vận hành 141
xác nhận 624
xem trợ giúp 623
sự cố nghiêm trọng
Quy định EU 1006
sử dụng
tập tin SRS 684
sử dụng lại kết quả
thông tin nhận dạng xét
nghiệm 703
sử dụng xét nghiệm 360
các tính năng bảo mật 903
cấp độ truy cập 903
đặc quyền 903
làm mới 363
theo dõi 363
xuất 363
xuất số liệu 363

tạo yêu cầu cho lô 290
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sức khỏe
ký hiệu 39

T
tái chế
ký hiệu 39
tài khoản 896
cài đặt 901
câu hỏi bảo mật 901
chính sách chung 927
đặc quyền 901
ký hiệu 894
nhóm 895
thiết lập 893
thiết lập lại mật khẩu 900
thuộc tính 897
tài liệu hướng dẫn khách hàng
Biểu mẫu MDS2 38
sách trắng về bảo mật về sản
phẩm 38
tạo
phiếu trợ giúp dịch vụ gọi lại 679
Phiếu trợ giúp dịch vụ gọi lại trên
Asa 961
Phiếu trợ giúp dịch vụ qua phiên
trò chuyện trên Asa 962
phiếu yêu cầu trợ giúp dịch vụ qua
phiên trò chuyện 681
yêu cầu cho lô theo ID giá 289
yêu cầu cho lô theo SID 292
yêu cầu hiệu chuẩn 416
yêu cầu hiệu chuẩn gói thuốc
thử 428
yêu cầu hiệu chuẩn lô thuốc
thử 427
yêu cầu kiểm chuẩn 491, 492
yêu cầu kiểm chuẩn từ nhu cầu
kiểm chuẩn 278
yêu cầu về bệnh nhân 281
tăng lipid máu 827
cấu hình khoảng chỉ số 709
phạm vi nồng độ 367
số đo độ hấp thu 366
tắt
Decapper 660, 661
DL 667
hệ thống 643
SH 651
SHC 666
tắt máy
DL 667
hệ thống 643
hệ thống trong tình huống khẩn
cấp 624
khẩn cấp 624
khẩn cấp trên DL 634
khôi phục hệ thống sau tình huống
khẩn cấp 625
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khôi phục sau tình huống khẩn cấp
(DL) 634
SH 651
tần suất
hiệu chuẩn xét nghiệm 405
hoạt động bảo trì 549
tập tin
xuất và sao chép tiền tố cấu
hình 817
tập tin kiểm chuẩn
bảo trì cơ sở dữ liệu 510
bảo trì cơ sở dữ liệu bệnh nhân 510
tập tin xml
nhập thông tin xác định kiểm
chuẩn 529
tên
định vị hệ thống 1008
hệ thống 814
xuất và sao chép tiền tố tập tin cấu
hình 817
tham khảo hướng dẫn sử dụng
ký hiệu 39
Thanh lệnh 132
vị trí 131
thanh tiêu đề
Asa 936
Thanh trạng thái 146
PEPconnect 150
tìm nhanh 151, 152
truy cập PEPconnect 150
vị trí 131
tháo
nắp sau của DL 672
thay đổi
chế độ xem báo cáo hàng
tháng 606
đơn vị trên CH 708
mô đun trên màn hình trạng
thái 136
trạng thái hệ thống 136
thay đổi thiết kế
dịch vụ 1005
thay thế
Cuvet IM 259
dung dịch hệ thống CH 240
dung dịch hệ thống IM 254
Dung dịch IMT 246
đầu hút mẫu của IM 261
gioăng chữ O cho bộ kẹp robot của
SH 564
phụ tùng 1004
tiền xử lý 249
thận trọng
ký hiệu 39

theo dõi
giới thiệu về 353
kết quả kiểm chuẩn 491
mẫu 311
theo dõi mẫu
giới thiệu về 324
từ chi tiết mẫu 324
thể tích
điều chỉnh 157
mẫu 391
mẫu tối thiểu trên CH 391
mẫu xét nghiệm CH tối thiểu 391
mẫu xét nghiệm IM tối thiểu 396
thể tích ống đựng mẫu trên CH 393
yêu cầu về mẫu IM 396
thể tích chết
mẫu 391
mẫu trên CH 395
thể tích không dùng được
mẫu trên CH 395
thêm
bảng kiểm chuẩn 536
bảng kiểm chuẩn vào yêu cầu kiểm
chuẩn 492
hoạt động bảo trì 554
kết quả xét nghiệm 318
mã xét nghiệm phân loại 804
nhận xét vào thư viện thống kê
kiểm chuẩn 507
nhận xét về kết quả 319
nhóm vào nguyên tắc kiểm chuẩn
nhóm 516
thông tin bổ sung về bệnh
nhân 285
thông tin bổ sung về mẫu 285
thông tin nhận dạng kiểm chuẩn
mới 525
thông tin xác định chất kiểm
chuẩn 528
thông tin xác định kiểm tra khoảng
đo (CH) 476
thông tin xác định xác nhận
khoảng đo (IM) 478
thêm mới
thông tin xác định chất hiệu
chuẩn 473
thêm thủ công
thông tin xác định chất hiệu chuẩn
trên CH 475
thông tin xác định chất hiệu chuẩn
trên IM 477
thiết bị bảo quản lưu trữ 857
thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
ký hiệu 39
thiết lập
cài đặt 805
cài đặt cảnh báo và mức
ngưỡng 836
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cài đặt máy in mã vạch 839
cài đặt yêu cầu thuốc thử 838
cấu hình biểu trưng mã vạch 839
Cấu hình chuẩn của IM 883
cấu hình việc xử lý giá 855
CH tổng quan về thông tin nhận
dạng xét nghiệm 696
danh sách xét nghiệm 688
IM tổng quan về thông tin nhận
dạng xét nghiệm 719
nhóm phản xạ 776
tài khoản 893
tổng quan về thông tin nhận dạng
xét nghiệm 687
thiết lập chung
cài đặt bảo dưỡng ngoài giờ cao
điểm 836
cài đặt bệnh nhân 819
cài đặt chế độ xem lại kết quả kiểm
chuẩn 831
cài đặt kết nối 812
cài đặt kết nối thông tin 816
cài đặt theo khu vực 809
cài đặt theo khu vực và ngôn ngữ
hiển thị 810
cài đặt yêu cầu xét nghiệm 823
cấp độ truy cập để nâng cấp 926
cấu hình chuột và máy in 815
cấu hình hệ thống 814
chế độ xem lại kết quả của bệnh
nhân 820
Chế độ yêu cầu HIL 828
đánh dấu kiểm chuẩn bệnh
nhân 823
đặc quyền 926
định dạng giờ 811
định dạng ngày 811
giữ kết quả theo ngoại lệ 822
hiển thị bàn phím ảo 814
hiển thị hệ thống thay thế 835
kết nối thông tin 815
kết quả kiểm tra delta trước đó 829
kiểm chuẩn khi thay đổi gói 834
lưu giữ kết quả bằng máy phân
tích 822
nhiều khoảng tham chiếu hoặc
kiểm tra delta 829
quyền truy cập chia sẻ mạng 818
RiliBÄK 832
tắt xét nghiệm của bệnh nhân 832
tổng quan 805
tùy chọn USB 815
văn bản biểu ngữ 892
xuất và sao chép tiền tố tập tin cấu
hình 817
thiết lập lại
cơ sở dữ liệu 620
mật khẩu 900
thoát
chế độ ESL 637
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thông báo
IMT 610
thống kê
thông báo kiểm chuẩn 508
thống kê kiểm chuẩn
cấu hình 493, 499
cấu hình chế độ xem phân tích 504
cấu hình dữ liệu kiểm chuẩn bệnh
nhân 518
cấu hình quy tắc dựa trên
nhóm 515
cấu hình thu thập dữ liệu bệnh
nhân 521
cấu hình tự động xem lại 504
dữ liệu giá trị trung bình của bệnh
nhân 519
in báo cáo cho tập tin 506
nhật ký kiểm tra 508
phân tích dữ liệu bệnh nhân 517
quy tắc một điểm 512
RiliBÄK 502
sử dụng dữ liệu bệnh nhân 517
tắt xét nghiệm của bệnh nhân 832
tắt xét nghiệm của bệnh nhân trên
IM 736
thiết lập quy tắc dựa trên xét
nghiệm 511
tùy chỉnh phân tích dữ liệu kiểm
chuẩn bệnh nhân 517
tự động xem xét 504
xem phân tích biểu đồ 502
xem thông báo 508
Thống kê kiểm chuẩn
báo cáo 504, 516
biểu đồ Levey-Jennings 501
biểu đồ Z-score 502
cài đặt chế độ xem lại kết quả 498
chế độ xem theo ngăn riêng 503
in báo cáo 506
nguyên tắc dựa trên nguyên
tắc 516
nguyên tắc dựa trên nhóm 515
nguyên tắc dựa trên xét
nghiệm 511
nhóm mặc định 516
phân tích biểu đồ 500
phân tích dữ liệu bệnh nhân 500
phân tích dữ liệu kiểm chuẩn 500
phân tích kết quả 499
quy tắc nhiều điểm 512
tạo báo cáo 506
theo dõi kết quả 491
thêm nhận xét vào thư viện 507
thêm nhóm vào nguyên tắc
nhóm 516
thiết lập quy tắc 511
tổng quan 497
tổng quan về các loại dữ liệu 508
tùy chỉnh phân tích 503
xem lại 498

thông số kỹ thuật 975
thông số kỹ thuật (Atellica Solution)
EMC 976
kích thước 976
máy quét mã vạch LED 49
thông số kỹ thuật (Bộ tháo nắp)
các yêu cầu về điện 981
thông số kỹ thuật (CH)
các yêu cầu về điện 982
kích thước 978
sản phẩm chung 982
về môi trường 981
thông số kỹ thuật (Decapper)
kích thước 977
về môi trường 980
thông số kỹ thuật (DL)
kích thước 979
thông số kỹ thuật (IM)
các yêu cầu về điện 983
kích thước 978
sản phẩm chung 983
về môi trường 982
thông số kỹ thuật (SH)
Kích thước SH 977
về môi trường 979
yêu cầu về điện và nguồn điện 980
thông số kỹ thuật (SHC)
Kích thước SHC 977
về môi trường 979
yêu cầu về điện và nguồn điện 980
thông số tính toán
thông tin nhận dạng xét nghiệm
trên CH 707
thông tin nhận dạng xét nghiệm
trên IM 726
thông tin
thêm bệnh nhân khác 285
thêm mẫu khác 285
thông tin nhận dạng xét nghiệm (CH)
cài đặt thông tin nhận dạng
chung 701
cài đặt thông tin nhận dạng nâng
cao 703
chấp nhận khoảng đo 718
hệ số tương quan so sánh xét
nghiệm 710
khắc phục sự cố 704
khoảng đo 705
kích hoạt hiệu chuẩn 712
ký hiệu 697
sử dụng lại kết quả 703
tab chấp nhận hiệu chuẩn 718
thay đổi đơn vị 708
thẻ hiệu chuẩn 711
thông số hiệu chuẩn chung 711
thông số thông tin nhận dạng 699,
706
thông số tính toán 707
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thông tin nhận dạng xét
nghiệm 700
thực hiện kiểm chuẩn kèm theo
hiệu chuẩn 713
tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn
trên 715
tổng quan 696
xem cài đặt 696
xét nghiệm 699
xử lý cảnh báo HIL 827
thông tin nhận dạng xét nghiệm (IM)
cài đặt thông tin nhận dạng
chung 701
Kiểm chuẩn kèm theo hiệu
chuẩn 733
ký hiệu 720
sử dụng lại kết quả 703
sửa đổi loại mẫu 726
thẻ thuốc thử 736
thông số hiệu chuẩn 729
thông số thông tin nhận dạng 722
thông số tính toán 726
thông số tính toán nâng cao 728
tổng quan 719
xem cài đặt 696
xét nghiệm 721
xử lý cảnh báo HIL 827

quét CH 474
quét IM 477
thêm mới 473
thêm thủ công trên CH 475
thêm thủ công trên IM 477
thêm xét nghiệm 480
xóa 473, 482
xóa xét nghiệm 481
thông tin xác định chất kiểm chuẩn 524
chỉnh sửa 534
nhập từ Atellica Solution 530
nhập từ xml 529
thêm 528
thêm mới 525
xuất 531
thông tin xác định kiểm tra khoảng đo
thêm thủ công (CH) 476
thông tin xác định xác nhận khoảng đo
thêm thủ công (IM) 478
thông tin xác định xét nghiệm (CH)
tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn
trên 717
xác nhận trên CH 416

thông tin nhân khẩu học
phạm vi 781
phạm vi kiểm tra delta 786
phạm vi tham khảo 786
tuổi trong phạm vi kiểm tra
delta 788
tuổi trong phạm vi tham khảo 788

thông tin xác định xét nghiệm (IM)
kích hoạt hiệu chuẩn 732
Kiểm chuẩn kèm theo hiệu
chuẩn 735
mã vạch 2D 401
quét 403
tắt xét nghiệm của bệnh nhân 736
thông tin nhận dạng xét
nghiệm 722
xác nhận 416

thông tin nhân khẩu học về tuổi
phạm vi kiểm tra delta 788
phạm vi tham khảo 788

thời hạn sử dụng thân thiện với môi
trường
ký hiệu 39

thông tin xác định
bảng kiểm chuẩn 535
bảng pha loãng 795
kết quả hiệu chuẩn 455
kiểm chuẩn 524
quét chất hiệu chuẩn trên CH 474
quét chất hiệu chuẩn trên IM 477
thêm thủ công chất hiệu chuẩn
trên CH 475
xác nhận chất hiệu chuẩn trên
CH 482
xác nhận chất hiệu chuẩn trên
IM 482
xét nghiệm được tạo khung chất
kiểm chuẩn 494
xét nghiệm tỷ lệ 799

thu hồi
mẫu bệnh phẩm 385

thông tin xác định chất hiệu chuẩn
cài đặt 473
chỉnh sửa 473, 479
in mã vạch 473
mã vạch IFU trên CH 474
mã vạch IFU trên IM 476
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thuốc tẩy
pha chế dung dịch 10% 605
thuốc thử
các loại hiệu chuẩn 418
cài đặt yêu cầu 838
dự báo nhu cầu 232, 950, 952
nhu cầu 234
tạo yêu cầu hiệu chuẩn lô 427
tổng quan về trạng thái 207
xem lại bảng kê 215, 952
thuốc thử (CH)
quản lý 219
thuốc thử (IM)
dỡ gói 231
quản lý 225
tab 736
thuộc tính
kết quả hiệu chuẩn 454

thuộc tính lọc
tổng quan về hiệu chuẩn 410
thư viện tài liệu
IFU xét nghiệm và ký hiệu 34
truy cập thông tin sản phẩm 35
thực hiện kiểm chuẩn
hệ thống độc lập 490
thực hiện kiểm chuẩn kèm theo hiệu
chuẩn
chỉnh sửa yêu cầu hiệu chuẩn 429
kết quả kiểm chuẩn trong chi tiết
kết quả hiệu chuẩn 471
tạo các yêu cầu hiệu chuẩn 432
tạo yêu cầu hiệu chuẩn gói 428
tạo yêu cầu hiệu chuẩn lô 427
tiền tố
xuất và sao chép tập tin cấu
hình 817
tiền xử lý
gói 249
thay thế 249
tiêu chí
chấp nhận hiệu chuẩn trên CH 459
tìm
ghi chú phát hành phần mềm 675
tìm nhanh
Thanh trạng thái 151, 152
tính toán kết quả
CH xét nghiệm 2 điểm 116
CH xét nghiệm điểm cuối 115
công thức xét nghiệm trên IM 130
xét nghiệm tốc độ trên CH 117
xét nghiệm trên CH 114
tối ưu hóa
cơ sở dữ liệu 557
tổng quan
CH Analyzer có DL 197
hệ thống 165
hiệu chuẩn 408
hoạt động bảo trì Atellica Magline
Transport 559
hoạt động bảo trì cơ sở dữ liệu 556
hoạt động bảo trì DL 602
hoạt động bảo trì IM 589
hoạt động bảo trì SH 559
hoạt động bảo trì SHC 559
phần cứng của IM 188
tổng quan và bộ phận của CH 185
tổng quan về hiệu chuẩn
thuộc tính lọc 410
tổng quan về thuốc thử
hiệu chuẩn xét nghiệm thuốc
thử 425, 426
trạng thái
Atellica Asa Application 938
Atellica Magline Transport 136
bảng kê thuốc thử 215, 952
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Bộ nạp thuốc thử CH 220
Bộ nạp thuốc thử IM 225
chi tiết mẫu 383
Chi tiết mẫu STAT trên Asa 939,
941
Chi tiết mẫu thường quy trên
Asa 941, 942
cuvet trên CH trong tổng quan về
vật tư 242
Decapper 138
giá 368
giới thiệu về IM 139
hệ thống 133
hiệu chuẩn thuốc thử xét
nghiệm 442
IM chất thải và vật tư 258
IMT 610
kết nối LIS 153
màn hình CH 138
mẫu 154
nạp và dỡ ống đựng mẫu 371
SH 136
SHC 137
thay đổi hệ thống 136
tổng quan về thuốc thử 207
tổng quan về vật tư 234
xem lại cuvet trên CH trong tổng
quan về vật tư 243
xem mẫu 383
xem mô đun 135
xét nghiệm 155
trạng thái hiệu chuẩn trên IMT
ký hiệu 486
trình lên lịch
kiểm chuẩn theo chất kiểm
chuẩn 540
kiểm chuẩn theo ngày giờ 537
Kiểm chuẩn theo số lần xét
nghiệm 539
Trình lên lịch kiểm chuẩn 537
trọng tâm
ký hiệu 39
trộn
thuốc thử IM 230
trộn các chất
ký hiệu 39
trợ giúp kỹ thuật
Phiên bản hệ thống 1008
số sê-ri của hệ thống 1008
tên hệ thống 1008
thông tin 1008
trợ giúp trực tuyến
Asa 939
cài đặt 619
giới thiệu về 149
truy cập 150
trung bình bệnh nhân
phân tích thống kê kiểm chuẩn 519
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truy cập
bảng kê chất hiệu chuẩn-chất kiểm
chuẩn 414
chi tiết kết quả hiệu chuẩn từ phần
tổng quan về hiệu chuẩn 414
hướng dẫn dành cho người vận
hành và hướng dẫn kênh mở 38
PEPconnect 150
tập tin dữ liệu 153
thông tin sản phẩm 35
trợ giúp trực tuyến 150
truy vấn
LIS 314
lô LIS 314

tự động loại trừ
lần lặp lại hiệu chuẩn trên IM 469
từ tính
phân tách 120
từ trường
ký hiệu 39
tương thích điện từ (EMC)
thông số kỹ thuật 976
tỷ lệ tín hiệu
hiệu chuẩn (IM) 462

U
UDI

truyền
kết quả xét nghiệm 313
trực tiếp
hỗ trợ dịch vụ 676
Hỗ trợ dịch vụ Asa 959
tùy chỉnh
phân tích dữ liệu kiểm chuẩn bệnh
nhân 517
Phân tích kiểm chuẩn 503
tùy chọn cấu hình
nồng độ 760
phạm vi chỉ số 763
phạm vi diễn giải do người vận
hành xác định 773
phạm vi diễn giải định sẵn 775
phạm vi kiểm tra 757
phạm vi kiểm tra delta 754
phạm vi tham khảo 749
phạm vi tuyến tính 770
tùy chọn USB 815
tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
cấu hình máy phân tích và hệ
thống 33
tuyến tính
hiệu chuẩn (CH) 399
tự chẩn đoán
kiểm tra tự động Bộ tháo nắp 566
kiểm tra tự động DL 603
kiểm tra tự động IM 592
kiểm tra tự động SH 560
kiểm tra tự động SHC 562
từ chối
kết quả hiệu chuẩn 456, 457
tự động
hoạt động bảo trì 550
thực hiện hoạt động bảo trì trên
Asa 946, 947
tự động chọn
yêu cầu hiệu chuẩn gói thuốc
thử 432
yêu cầu hiệu chuẩn lô thuốc
thử 432

ký hiệu 39

Ư
ưu tiên
lên lịch xét nghiệm 692

V
vào trước ra trước
ký hiệu 39
văn bản biểu ngữ 892
vận chuyển mẫu
Khu vực lưu trữ chất hiệu chuẩnchất kiểm chuẩn 426
vật liệu kiểm tra khoảng đo
thêm thủ công thông tin xác định
(CH) 476
vật liệu tái chế
ký hiệu 39
vật liệu xác nhận khoảng đo
thêm thủ công thông tin xác định
(IM) 478
vật tư
CH Analyzer 968
danh sách giỏ trên Asa 956, 957
Decapper 968
đặt hàng CH 968
đặt hàng Decapper 968
đặt hàng SH 967
IM có thể đặt hàng 972
IM khả năng 984
nhu cầu trên Asa 948, 950
REF của DL 973
SH 967
SHC 968
số REF 967
thêm vào danh sách giỏ (Asa) 957
thu gom (Asa) 958
tổng quan về trạng thái 234
trạng thái cuvet trên CH 242
trạng thái IM 258
vật tư tiêu hao 207
xem lại trạng thái cuvet trên
CH 243
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vật tư tiêu hao
danh sách giỏ trên Asa 956, 957
đặt hàng CH 968
đặt hàng Decapper 968
đặt hàng IM 972
đặt hàng SH 967
đặt hàng SHC 968
thêm vào danh sách giỏ (Asa) 957
thu gom (Asa) 958
vật tư 207
về môi trường
Thông số kỹ thuật của bộ tháo
nắp 980
thông số kỹ thuật của CH 981
thông số kỹ thuật của IM 982
Thông số kỹ thuật của SH và
SHC 979
vệ sinh (CH)
bộ lọc quạt 581
cửa rửa 584
IMT 610
ống hút và bộ cánh khuấy 586
vệ sinh IMT hàng ngày 575
vệ sinh (Decapper) 567, 568
vệ sinh (DL)
bộ lọc quạt 603, 604
vệ sinh (hàng tháng)
Decapper 568
vệ sinh (hệ thống) 605
vật liệu được chấp thuận 50
vệ sinh (IM)
bộ lọc quạt 602
mặt ngoài ống hút 600
mặt ngoài ống hút thuốc thử 593
vệ sinh nâng cao
giới thiệu về IMT 611
IMT 612
vị trí
các công tắc điện chính 106
các ký hiệu nguy cơ bên trong
Decapper 65
công tắc điện chính trên CH DL 109
công tắc điện chính trên IM DL 110
hồ sơ trong danh mục 881
ký hiệu an toàn bên trong CH 67
ký hiệu an toàn bên trong CH DL 80
ký hiệu an toàn bên trong IM 73
ký hiệu an toàn bên trong SH, SHC
và Atellica Magline Transport 55
ký hiệu an toàn ở bên ngoài của CH
DL 79
ký hiệu an toàn ở bên ngoài hệ
thống 51
ký hiệu nguy cơ ở bên ngoài của IM
DL 87
sao lưu cơ sở dữ liệu 616
vị trí bảo quản lưu trữ 857

1048

vi-rút
bảo vệ hệ thống 158

X
xác nhận
cảnh báo 135
sự cố 624
xác nhận khoảng đo
quy trình (CH) 433
quy trình (IM) 435
xét nghiệm (CH) 433
xét nghiệm (IM) 434
yêu cầu (DL) 438
yêu cầu thủ công 437
yêu cầu tự động (CH) 436
xác thực
ID của người vận hành 158
xem lại
thống kê kiểm chuẩn 504
Thống kê kiểm chuẩn 498
xét nghiệm
các loại hiệu chuẩn 418
chi tiết 308
giới thiệu về lặp lại 312
giữ lại kết quả từ chi tiết mẫu 325
giữ lại kết quả xét nghiệm từ chi
tiết 325
hiệu chuẩn 399
kích hoạt và vô hiệu hóa 695
lặp lại 283, 312, 943
ngoài hệ thống 792
nhiều 283
phản xạ 776
số lần lặp lại 283
thêm vào thông tin xác định chất
hiệu chuẩn 480
thông tin nhận dạng bảng 797
thông tin nhận dạng tỷ lệ 799
thứ tự hiển thị 802
tính khả dụng 694
trạng thái 155
trạng thái hiệu chuẩn. 442
truyền kết quả 313
ưu tiên lên lịch 692
xóa khỏi thông tin xác định chất
hiệu chuẩn 481
xét nghiệm (CH) 699
cấu hình khoảng chỉ số HIL 709
chấp nhận hiệu chuẩn tự động 455
chế độ khắc phục sự cố 704
hệ số tương quan so sánh 710
hiệu chuẩn gói 419, 421
hiệu chuẩn lô 419
kênh mở 803
khoảng đo 705
khoảng thời gian hiệu chuẩn 419
kích hoạt hiệu chuẩn 712
mở rộng khoảng đo 706
Phạm vi nồng độ HIL 367

Số đo độ hấp thu HIL 366
sử dụng lại kết quả 703
tab chấp nhận hiệu chuẩn 718
thay đổi đơn vị 708
thông số hiệu chuẩn chung 711
thông tin nhận dạng xét
nghiệm 699, 700, 706
thực hiện kiểm chuẩn kèm theo
hiệu chuẩn 713
tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn
trên 715, 717
tính toán 2 điểm 116
tính toán điểm cuối 115
tính toán kết quả 114
tính toán tốc độ 117
xác nhận khoảng đo 433
xác nhận nạp thuốc thử 415
xác nhận thông tin xác định chất
hiệu chuẩn 482
xác nhận thông tin xác định xét
nghiệm 416
xem thông tin nhận dạng xét
nghiệm 696
xử lý cảnh báo HIL 827
xét nghiệm (IM)
chấp nhận hiệu chuẩn 456
dạng bắt giữ kháng thể 127
dạng cạnh tranh 123
dạng xét nghiệm phức hợp
sandwich 121
danh sách 721
đóng khung chất kiểm chuẩn 496
được tạo khung chất kiểm
chuẩn 494
đường cong chính 738
hiệu chuẩn 2 điểm định lượng và
định tính 403
hiệu chuẩn gói 423
hiệu chuẩn lô 423
hiệu chuẩn thuốc thử 400
Kháng nguyên được gắn nhãn
AE 123
Kháng thể được gắn nhãn AE 125
khoảng thời gian hiệu chuẩn 423
kích hoạt hiệu chuẩn 732
Kiểm chuẩn kèm theo hiệu
chuẩn 733, 735
lên lịch 885
loại 723
loại mẫu 726
mở khung chất kiểm chuẩn 496
nhập thông tin xác định khung chất
kiểm chuẩn 494
sử dụng lại kết quả 703
thông số hiệu chuẩn 729
thông số tính toán nâng cao 728
thông số về thông tin nhận dạng
xét nghiệm 722
thông tin nhận dạng 722
tiêu chí chấp nhận hiệu chuẩn
trên 461
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tính toán kết quả 130
vi phạm kiểm chuẩn 736
xác nhận khoảng đo 434
xác nhận nạp thuốc thử 416
xác nhận thông tin xác định chất
hiệu chuẩn 482
xác nhận thông tin xác định xét
nghiệm 416
xem thông tin nhận dạng xét
nghiệm 696
xử lý cảnh báo HIL 827
xét nghiệm của bệnh nhân
không cho phép 832
tắt IM 736
xét nghiệm ID
FRR tiêu chuẩn, tự động, thủ
công 723
xét nghiệm lặp lại 283, 312
Asa 943
xét nghiệm nhiều thành phần
mô tả 723
xét nghiệm phản xạ 776
xét nghiệm thành phần
mô tả 723
xét nghiệm tiêu chuẩn
mô tả 723
xét nghiệm tỷ lệ 791
sử dụng lại kết quả 703
thông tin xác định 799
xóa
Atellica Magline Transport trước khi
khởi động 627
gắn cờ kiểm chuẩn bệnh nhân thủ
công 524
lưu trữ cơ sở dữ liệu 558
mã xét nghiệm phân loại 804
thông tin xác định chất hiệu
chuẩn 473, 482
xét nghiệm từ thông tin xác định
chất hiệu chuẩn 481
xuất
các cài đặt cấu hình 621
cấp độ truy cập 915
đặc quyền 915
kết quả hiệu chuẩn 464
kết quả xét nghiệm 315
nhật ký bảo trì 609
số liệu sử dụng xét nghiệm 363
tập tin kiểm chuẩn 507
tập tin kiểm chuẩn bệnh nhân 508
thông tin xác định chất kiểm
chuẩn 531
tiền tố tập tin 817
xử lý
gói thuốc thử IM 232
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xử lý mẫu
bảng cấu hình 841
nhóm phân loại lỗi 848
nhóm phân loại xét nghiệm 846
ưu tiên phân loại 849

Y
yêu cầu
chi tiết 301
chỉnh sửa hiệu chuẩn 429
chỉnh sửa mẫu 325
chỉnh sửa nhiều 293
hiệu chuẩn 427
khả năng 360
lặp lại khắc phục sự cố trên CH 704
OSHA (chỉ áp dụng ở Hoa Kỳ) 1006
tạo bệnh nhân 281, 283
tạo kiểm chuẩn từ nhu cầu kiểm
chuẩn 278
tạo lô 289
tạo lô theo ID giá 287
tạo lô theo SID 290, 292
tạo QC 491, 492
thể tích mẫu của xét nghiệm
CH 391
thể tích mẫu của xét nghiệm
IM 396
thể tích mẫu IM 395, 396
thể tích mẫu trên CH 391
thông tin bổ sung về bệnh
nhân 285
thông tin bổ sung về mẫu 284
Tự động chọn hiệu chuẩn 432
xác nhận khoảng đo (DL) 438
xác nhận khoảng đo tự động
(CH) 436
xem dung lượng 360
xem lô 293, 294
xét nghiệm định kỳ 283
xét nghiệm STAT 283

yêu cầu kiểm chuẩn
tạo 491, 492
tạo từ nhu cầu kiểm chuẩn 278
thêm bảng kiểm chuẩn 492
thêm vào hiệu chuẩn CH 713
yêu cầu về bệnh nhân
tạo 283
thông tin bổ sung về bệnh
nhân 285

yêu cầu (CH)
chiều cao mẫu tối thiểu 392
thể tích ống đựng mẫu 393
yêu cầu bệnh nhân
thông tin bổ sung về mẫu 284
yêu cầu cho lô
tạo theo ID giá 287, 289
tạo theo SID 290, 292
xem 294
xem yêu cầu 293
yêu cầu hiệu chuẩn
chi tiết 465
chỉnh sửa 429
hiệu chuẩn gói 428
ký hiệu trạng thái 411
lô 427
tạo 416, 427
tự động 431
tự động chọn 432
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