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6. Nếu cần đặt cụm này xuống, để nó lên trên khăn giấy sạch.
7. Xiết nắp chai/cụm ống nhúng lên chai mới và đặt chai đó vào thiết bị.
8. Di chuyển con trỏ đến mỗi chai đã được thay thế và chọn ENTER.
9. Chọn F1: STORE CHANGES (LƯU THAY ĐỔI).
10. Chạy kiểm chuẩn trên phương pháp HM khi lô Chemistry Wash đã được
thay đổi.

Bổ sung/thải bỏ cóng phản ứng
CẢNH BÁO: Không tái sử dụng cóng phản ứng.

Bổ sung cóng phản ứng
1. Nâng vỏ cóng phản ứng trong nắp khu vực mẫu.
2. Đổ các cóng phản ứng vào cho tới vạch màu đỏ trên giá giữ cóng phản
ứng.
CẨN TRỌNG: Không làm đầy tràn giá giữ. Đầy tràn có thể gây kẹt trong bộ
tiếp liệu. Dùng vạch màu đỏ trên giá giữ như một đường chỉ dẫn
cho giới hạn cóng phản ứng tối đa.

Thải bỏ cóng phản ứng
1. Mở cửa tủ.
2. Lấy bình chứa chất thải của HM ra và gỡ và thải bỏ túi nguy cơ sinh học
của bình chứa chất thải.

Lưu ý:

11308833 Rev. 01

Túi nguy cơ sinh học không được cung cấp bởi
Siemens Healthcare Diagnostics.
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CẢNH BÁO: Các cóng phản ứng đã sử dụng và vật liệu lót bình chứa
chất thải là các mối nguy cơ sinh học; sử dụng các quy
trình thải bỏ an toàn đối với chất thải mang nguy cơ sinh
học trong phòng thí nghiệm của bạn khi thải bỏ.
Hình 19: Bình chứa chất thải của HM

3. Đặt một túi nguy cơ sinh học mới vào bình chứa chất thải của HM. Đảm
bảo túi này mở hoàn toàn và vừa vặn với các thành trong và đáy của
bình chứa.
4. Lắp lại bình chứa chất thải.
5. Chọn F4: SYSTEM PREP (CHUẨN BỊ HỆ THỐNG) > F6: SYSTEM
COUNTERS (MÁY ĐẾM HỆ THỐNG) > F6: HM COUNTERS (MÁY
ĐẾM HM).
6. Di chuyển con trỏ đến trường Vessels in Waste (Thải bỏ cóng) và chọn
ENTER để chuyển trường này sang YES (CÓ).
7. Chọn F1: STORE CHANGES (LƯU THAY ĐỔI).

Thay thế các vật tư tiêu hao của IMT
1. Chọn F4: SYSTEM PREP (CHUẨN BỊ HỆ THỐNG) > F3: IMT >
F1: CHANGE CONSUM (THAY VẬT TƯ TIÊU HAO).
2. Xác định những vật tư tiêu hao của IMT đã hết hoặc không còn thời hạn
sử dụng, hoặc cần được thay thế.
a. Thay thế bất kỳ dung dịch nào của IMT không còn đủ thuốc thử để
chạy xét nghiệm.
b. Thay thế bất kỳ dung dịch nào của IMT không còn thời hạn trên
máy.
c. Thay thế cảm biến QuikLYTE® nếu nó không có đủ thuốc thử hoặc
thời hạn sử dụng để chạy xét nghiệm.
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Trạng thái cóng phản ứng
Trạng thái của mỗi 45 khe trong bánh xe ủ HM có thể xem từ Process Control
Menu (Menu xử lý kiểm chuẩn). Để xem trạng thái của mỗi khe trong bánh xe ủ:
1. Chọn F5: PROCESS CTRL (XỬ LÝ KIỂM CHUẨN) > F8: MORE
OPTIONS (THÊM TÙY CHỌN) > F3: SHOW VSL MAP (HIỆN BẢN ĐỒ
CÓNG).
2. Chọn EXIT (THOÁT) để trở về màn hình Process Control Menu (Menu
xử lý kiểm chuẩn).
3. Trạng thái của các khe trong bánh xe ủ bây giờ được hiển thị bất cứ khi
nào màn hình này xuất hiện.

Lưu ý:

Xem trang tiếp theo để biết thảo luận về cách sử dụng các
dấu hiệu định vị này. Các chữ biểu thị trạng thái của 45 vị trí
trên bánh xe ủ.
Bảng 61: Các chữ của bánh xe ủ và giải thích trạng thái

Chữ

Biểu thị

Giải thích

U

Unloaded
(Chưa nạp)

Không có cóng nào được nạp hoặc khe trống.

L

Loaded (Đã nạp)

Cóng đã được nạp thành công.

A

Allocated
(Đã phân bổ)

Cóng đã được hệ thống phân bổ để sử dụng.

i

incubating
(đang ủ)

Cóng chứa mẫu/thuốc thử và đang ủ.

w

washing
(đang rửa)

Cóng đang trong bánh xe rửa.

W

Washed
(Đã rửa)

Cóng đã được trả về từ bánh xe rửa đến bánh xe ủ.

P

Processed
(Đã xử lý)

Xét nghiệm đã hoàn thành, cóng đã được sử dụng và sẽ được thải
bỏ.

t

transferred
(đã chuyển)

Cóng đã được chuyển tới buồng LOCI.

Dấu chấm trên màn hình phía trên vị trí trạng thái 1 và dòng kẻ phía trên vị trí
23 tương ứng với dấu chấm căn chỉnh màu trắng và dấu hiệu căn chỉnh màu
trắng trên chính bánh xe ủ. Nếu có một cóng được liệt kê trên màn hình này
cần được định vị, sử dụng những điểm tham chiếu đó và tham khảo minh họa
dưới đây.
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Hình 26: Vị trí bánh xe ủ

#
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Mô tả

1

Dấu hiệu căn chỉnh màu trắng

2

Dấu chấm căn chỉnh màu trắng
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