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STT
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cobas® 4000
(cobas e 411 ; cobas c 311)

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế

1.1

Mô tả trang thiết bị y tế

Xem phụ lục 1 đính kèm.

1.2

Danh mục linh kiện và phụ
kiện

Xem phụ lục 2 đính kèm.

1.3

Mục đích/Chỉ định sử dụng

cobas e 411:
Máy phân tích cobas e 411 là máy phân tích nhiều kênh,
truy cập ngẫu nhiên và hoàn toàn tự động cho các xét
nghiệm miễn dịch. Máy được thiết kế cho cả xét nghiệm
định lượng và định tính in vitro cho nhiều chất bằng việc
sử dụng kỹ thuật miễn dịch điện hóa phát quang (ECL).
Máy phân tích này được thiết kế cho các xét nghiệm miễn
dịch lâm sàng sử dụng mẫu và thuốc thử tan được trong
nước. Các chất khác có thể không sử dụng được trên máy
phân tích này. Đối với các xét nghiệm lâm sàng, máy phân
tích nên được sử dụng dưới sự kiểm soát của bác sĩ hoặc
chuyên viên lâm sàng.
cobas c 311:
Máy cobas c 311 là máy phân tích hóa học lâm sàng độc
lập, hoàn toàn tự động được sử dụng để định lượng in
vitro các chất trong dịch cơ thể.
Máy phân tích cobas c 311 được sử dụng bởi những kỹ
thuật viên phòng xét nghiệm đã được đào tạo.
Môi trường vận hành cho máy phân tích cobas c 311 là
phòng xét nghiệm lâm sàng, phòng xét nghiệm của bệnh
viện và các phòng xét nghiệm tư nhân, bệnh viện tư nhân.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Xem phụ lục 3 đính kèm.

1.5

Chống chỉ định

Không được sử dụng sản phẩm ngoài mục đích sử dụng đã
được công bố trong hướng dẫn sử dụng.

1.6

Cảnh báo và thận trọng

Xem phụ lục 4 đính kèm.

1.7

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

Xem phụ lục 5 đính kèm.

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Các nước thành viên Liên minh
châu Âu.
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STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Xem mục 1.3.

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế:
Xem phụ lục 5 đính kèm.

Tôi xin bảo đảm những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.
Công ty TNHH Roche Việt Nam

Rodney James Ward
Tổng giám đốc
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TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 1
Mô tả trang thiết bị y tế
Chủng loại sản phẩm: cobas® 4000
(cobas e 411 ; cobas c 311)
I.

Tổng quan hệ thống

cobas e 411:

Máy phân tích cobas e 411 có hệ thống rack và disk. Cả hai hệ thống đều là thiết bị độc lập.
Điều khác biệt giữa hai hệ thống là khu vực mẫu.

A Khu vực mẫu
B Công tắc nguồn
C Khu vực thuốc thử
D Khu vực đo (1 of 2)
E Khu vực chất thải rắn
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F Khu vực vật tư tiêu hao
G Bình chứa chất thải lỏng
H Khu vực đo (2 of 2)
I Bình chứa nước hệ thống
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A Khu vực mẫu
B Công tắc nguồn
C Khu vực thuốc thử
D Khu vực đo (1 of 2)
E Khu vực vật tư tiêu hao

F Khu vực chất thải rắn
G Khu vực đo (2 of 2)
H Bình chứa chất thải lỏng
I Bình chứa nước hệ thống

cobas c 311:
Máy phân tích cobas c 311 là máy tự động để dùng cho các xét nghiệm định lượng và định tính
IVD. Điện cực chọn lọc ion (ISE) và đơn vị đo quang cung cấp cho nhiều xét nghiệm khác
nhau.
Máy phân tích cobas c 311 bao gồm các thành phần sau:
Trạm phân tích
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Trạm điều khiển

A Trạm phân tích
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B Trạm điều khiển
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II.

Tiêu chuẩn

Cobas e 411:
Dữ liệu kỹ thuật
Bảng thông tin máy: Một bảng bên phải của máy phân tích thể hiện part number, số serial và
yêu cầu về nguồn điện.

Kích thước máy:
Loại máy
Chiều cao
Disk
31.4 in (bao gồm cả
màn hình cảm ứng)
80 cm (bao gồm cả
màn hình)
43 in hoặc109 cm với
nắp đậy được mở lên
Rack
31.4 in (bao gồm cả
màn hình cảm ứng)
80 cm (bao gồm cả
màn hình cảm ứng)
43 in hoặc109 cm với
nắp đậy được mở lên
Hệ thống máy phân tích
Trạm điều khiển
Yêu cầu
Loại
Lưu trữ dữ liệu
Giao diện hệ thống
Giao diện máy chủ
Máy in rời
Màn hình cảm ứng
Hệ thống điều hành
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Chiều sâu
28.7 in

Chiều rộng
47.2 in

Khối lượng
397

73 cm

120 cm

180 kg

37.4 (bao gồm
vị trí STAT)
95 cm (bao
gồm vị trí
STAT)

67 in

551 lbs

170 cm

250 kg

Chi tiết
PC tích hợp có màn hình cảm ứng
Thẻ lưu trữ nén dữ liệu
Cổng PC tiêu chuẩn(USB, ethernet, và số) cho những thiết
bị kết nối khác (kết nối từ xa, cobas link)
CCITTV.24/RS 232-C (hai chiều)
Kết nối thông qua cổng USB
39 cm (15 in) màu TFT-LCD, XGA
Microsoft Windows XP (phiên bản nhúng)
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Hệ thống đo
Yêu cầu
Phương pháp đo
Kiểu chuẩn định
Lượng tiêu thụ ProCell
Lượng tiêu thụ CleanCell
Thời gian của một chu kỳ
Nhiệt độ

Chi tiết
Đo tín hiệu điện hóa phát quang (ECL)
Chuẩn 2 điểm
Khoảng 2 ml mỗi chu kỳ
Khoảng 2 ml mỗi chu kỳ
42 giây
28.0 °C ± 0.3 °C

Hệ thống buồng ủ
Yêu cầu
Khả năng ủ
Thể tích cóng phản ứng
Nhiệt độ buồng ủ

Chi tiết
32 cóng phản ứng
200 µL
37.0 oC ± 0.3 oC

Hệ thống hút mẫu
Yêu cầu
Nguyên tắc hút mẫu/thuốc thử
Thể tích mẫu cho mỗi xét
nghiệm
Độ đúng của kim hút mẫu hút
mẫu/thuốc thử
Phát hiện mẫu
Khả năng nạp mẫu

Khả năng chạy mẫu khẩn
STAT
Ký hiệu mã vạch

Đầu côn phản ứng
Cóng phản ứng
Cốc chứa mẫu
Ống chứa mẫu nguyên thủy (
đường kính ngoài x chiều cao)
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Chi tiết
Xử lý đầu côn dùng 1 lần
10 đến 50 µL
Đối với thể tích 10 µL, biến thiên độ chính xác là < 1.2% ở
nhiệt độ môi trường là 18 đến 25 °C và < 2.4% ở nhiệt độ
môi trường là 25 đến 32 °C.
< 0.8% CV đối với thể tích 50 µL.
Phát hiện mực chất lỏng và cục mẫu đông
Hệ thống disk:
30 vị trí cho mẫu, chất chứng và chất chuẩn.
Hệ thống rack:
Khay chứa rack - 15 rack với năm vị trí (75 vị trí)
Đệm mẫu nạp - 5 rack với năm vị trí (25 vị trí)
Tổng cộng- 100 vị trí cho mẫu, chất chứng và chất chuẩn.
Hệ thống disk:
Bất kỳ vị trí trống nào trên disk mẫu
Hệ thống rack:
Vị trí mẫu khẩn STAT ở trước máy phân tích.
Ký hiệu mã vạch có thể được bao gồm các phần sau:
PDF417
NW7 (Codabar)
Mã số 39
Mã số 128
Interleaved 2 of 5
360 đầu côn phản ứng (3 khay, với 120 đầu côn phản
ứng/khay)
180 cóng phản ứng (3 khay, với 60 cóng phản ứng/khay)
Cốc chứa mẫu 2 ml đạt chứng nhận của Roche
Không sử dụng vi cốc
13 x 75 mm và 16 x 75 mm
13 x 100 mm và 16 x 100 mm
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Công suất sử dụng
Yêu cầu
Phương pháp đo

Chi tiết
Đến 86 xét nghiệm/giờ

cobas c 311

Công suất

Ứng dụng

Lưu trữ dữ liệu

Ổ đĩa DVD
Giao diện hệ thống
Tiếng ồn
Thời gian khởi động
hệ thống

Máy phân tích cobas c 311
Xét nghiệm đo
đến 300
quang/giờ
Xét nghiệm ISE/giờ
đến 450
Mẫu ISE/giờ
đến 150
Tổng cộng 100 ứng dụng:
86 ứng dụng đo quang
3 ứng dụng ISE
3 chỉ số huyết thanh
8 ứng dụng tính toán
Số lượng mẫu
Đến 10 000 (thường quy, STAT và mẫu QC)
Số lượng xét nghiệm
Đến 10 000 (thường quy, STAT và mẫu QC)
QC riêng lẻ
2 500 mẫu, 100 xét nghiệm/mẫu
QC lũy tích
100 Xét nghiệm, 500 điểm/xét nghiệm
Khả năng chứa 4.7 GB
Các loại DVD tương thích: DVD-R, DV D+R, DVD-RW. DVD+RW
Giao diện số RS-232C
< 65 dB(A)
6 phút (từ lúc khởi động cho đến chế độ chờ) (1)

Nếu chức năng bảo dưỡng đầu ngày không được lập trình.
Tất cả các thiết bị xử lý dữ liệu kết nối với hệ thống cần phải tuân theo các tiêu chuẩn tương ứng (IEC
950 UL 1950, CSA 22.2 No.950)
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TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 2
Mô tả trang thiết bị y tế
Chủng loại sản phẩm: cobas® 4000
(cobas e 411 ; cobas c 311)

STT
1

TÊN TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ
Máy phân tích miễn
dịch

CHỦNG LOẠI / MÃ SẢN PHẨM
cobas e 411
(04775201001_cobas e411 rack)
cobas c 311
(04826876001_Cobas 4000 c311 stand alone system)

1

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Clean-Liner
(11800507001_Clean liner Elecsys 2010/cobas e411)

2

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

ProCell
(11662988122_ProCell Elecsys,cobas e)

3

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

CleanCell
(11662970122_CleanCell Elecsys,cobas e)

4

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

AssayCup
(11706802001_ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411)

5

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

AssayTip
(11706799001_ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411)

6

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean (11298500316_ISE
cleaning solution Sys Clean)

7

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

SysWash
(11930346122_Sys Wash Elecsys,cobas e)

8

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Cell Wash Solution I / NAOH-D
(04880285190_Cell Wash Solution I/NaOH-D 2x1,8 L)

9

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Cell Wash Solution II / Acid Wash
(04880307190_Acid wash Solution 2x1,8 L)

10

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

NaOHD
(04489241190_NaOH-D, cobas c)

11

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

SMS
(04489225190_SMS, cobas c)

12

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

ECO-D
(05422485190_EcoTergent, cobas c311)
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13

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Sample Cleaner 1
(04708725190_Sample Cleaner 1, cobas c)

14

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Sample Cleaner 2
(05958024190_Sample Cleaner 2, cobas 6000)

15

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

NACL
(04489357190_NACl 9% Dil, cobas c)

16

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

ISE Diluent Gen.2
(04522630190_ISE Diluent Gen.2, cobas c, Hitachi)

17

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

ISE Reference Electrolyte
(11360981216_ISE Reference Electrolyte 300ML)

18

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Activator
(04663632190_Activator for cobas c,Integra,c111)

19

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Check Solution Sample
(20757144322_cobas Integra Check Sample)

20

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

RD Standard False Bottom Tube
(04740955001_RD Standard False Bottom Tube (2000 pcs))

21

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Reaction Cell
(04555040001_Cell Set cobas C311)

22

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

CDC01-CDC15, Closed Development Channels 01-15
(06483810190_CDC1, Closed Development Channel)

23

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

CDC01-CDC15, Closed Development Channels 01-15
(06483836190_CDC2, Closed Development Channel)

24

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

CDC01-CDC15, Closed Development Channels 01-15
(06483887190_CDC5, Closed Development Channel)

25

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

CDC01-CDC15, Closed Development Channels 01-15
(06483844190_CDC3, Closed Development Channel)

26

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

CDC01-CDC15, Closed Development Channels 01-15
(06483925190_CDC8, Closed Development Channel)

27

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

CDC01-CDC15, Closed Development Channels 01-15
(06483895190_CDC6, Closed Development Channel)

28

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

CDC01-CDC15, Closed Development Channels 01-15
(06483933190_CDC9, Closed Development Channel)

29

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

CDC01-CDC15, Closed Development Channels 01-15
(06483941190_CDC10, Closed Development Channel)
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30

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

CDC01-CDC15, Closed Development Channels 01-15
(06483909190_CDC7, Closed Development Channel)

31

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

CDC01-CDC15, Closed Development Channels 01-15
(06483879190_CDC4, Closed Development Channel)

32

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

MULTI
(04593138190_Multi pack, cobas c, Integra 20/40/20)

33

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Internal Standard Insert - ISE
(05979854190_Internal Standard Insert, ISE)

34

Hóa chất xét nghiệm

INSTC
(04851013190_INSTC, 65 Tests, cobas c)

35

Hóa chất xét nghiệm

REF Electrode
(03149501001_REFERENCE ELECTRODE)

36

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

13 mm sample disk tube adapter
(07399774001_13mm sample disk tube adapter (sdta))

37

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Diluent Universal
(11732277122_Universal Diluent 2x16ml Elecsys,cobas e)

38

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Diluent Hepatitis A
(11361252122_Diluent Hepatitis A Elecsys,cobas e)

39

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Diluent Universal
(03183971122_Universal Diluent 2x36ml Elecsys,cobas e)

40

Hóa chất xét nghiệm

Folate RBC Hemolyzing Reagent
(05944317190_Folate RBC Hemolyzing Elecsys,cobas e)

41

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Diluent MultiAssay
(03609987190_Diluent MultiAssay Elecsys,cobas e)

42

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

Diluent Universal 2
(05192943190_Diluent Universal 2 2x36ml Elecsys)

43

Linh kiện, phụ kiện,
vật tư tiêu hao

CalSet Vials
(11776576322_CalSet Vials Elecsys,cobas e)
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TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 3
Hướng dẫn sử dụng tóm tắt
Chủng loại sản phẩm: cobas® 4000
(cobas e 411 ; cobas c 311)
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cobas e 411 analyzer
Short Guide
Software Version 02-01

cobas e 411 analyzer

Short Guide version 2.0

Document information
Revision history
Manual version

Revision date

Changes

September 2008

Added new software features for version 02-01

1.0
2.0

This version of the Short Guide is only available on GRIPS.

Edition notice
cobas e 411 analyzer Short Guide.
This manual is for users of the cobas e 411 analyzer.
Every effort has been made to ensure that all the information contained in this manual is correct at
the time of printing. However, Roche Diagnostics GmbH reserves the right to make any changes
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Instrument approvals
The cobas e 411 analyzer meets the requirements of Directive 98/79/EC of the European
Parliament and the Council of the European Union (EU) on in vitro diagnostic medical devices.
Furthermore, the cobas e 411 analyzer is manufactured and tested according to International
Standard IEC 61010-1, 2nd edition, “Safety requirements for electrical equipment for measurement,
control and laboratory use, Part 1: General requirements”. This International Standard is equivalent
to the national standards Underwriters Laboratories (UL) 61010-1 2nd edition for the USA, and
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2004 for Canada. Compliance is demonstrated by the following
marks:
Complies with the IVD directive 98/79/EC.

Issued by Underwriters Laboratories, Inc. (UL) for Canada and the USA.

Contact addresses
Manufacturer
Hitachi High-Technologies Corporation
24-14. Nishi-shimbashi. 1-chome. Minato-ku
Tokyo. 105-8717 JAPAN

Authorized representative
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Germany
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System configurations
Disk system
A Operation switch
B Sample/reagent area
C Pipetting and measuring
area
D Consumables and liquid
waste area

E

E Main circuit breaker
(hidden)

A

B

C

D

Rack system
A Rack sampler
B Operation switch
C Reagent area

F

D Pipetting and measuring
area
E Consumables and liquid
waste area
F Main circuit breaker
(hidden)

A

B

C

E

D

Safety precautions
For details of safety precautions, refer to the “Safety information” chapter of the Operator’s Manual.

Instrument preparation
Power on and log on
1

Switch On the analyzer.

2

Switch On the printer.

3

Log on to the system using your operator ID and password.
5
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Inventory preparation

Before operation, carry out the following actions to prepare the consumables:
1

Check the levels of system reagents (PC1/CC1 and PC2/CC2) and replace empty on-board bottle
sets; open the caps of the bottles of ProCell and CleanCell.

2

Replace the system water with a 1+100 dilution of SysWash in deionized water.

3

Empty the liquid waste container and replace the Clean-Liner in the solid waste tray.

4

Replace empty trays of AssayCups (cups) and AssayTips (tips).

System Overview – Workflow Guide
Maintenance
1

Check for system alarms.

2

Perform all the required maintenance tasks.

> choose item >

Select

>

Start

Sample Data Clear
All measurement results of routine and STAT samples will be deleted. The measurement results of
quality control samples will be moved to the QC View area of the Data Review screen.
If the analyzer is connected to a host, upload the results before you delete them from the analyzer.
Sample
Data Clear

>

or

6
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Reagent Load List

>

1

OK

The analyzer prints a Reagent Load List report for reagents with yellow or red alarms.
2

Remove all empty or expired reagent packs from the analyzer.

3

Load reagents on to the instrument as specified by the Reagent Load List.

4

Perform a

Reagent Scan

Calib/QC Load List
The analyzer recommends which calibrations and controls to perform if the button is yellow or red.
Calib/ QC
Load List

>

OK

to print the Calibrator/QC Load List.

Check the status of a calibrator in the Calibration Status menu and of a QC in the QC Status menu.

Calibration and QC measurement
Measure the calibrators and controls
Barcoded calibrators and controls (QC) do not require manual selection. For non-barcoded
calibrators and controls, refer to “Set up tests, calibration, and controls” on page 12.
QC

1

> if required, you can select individual tests or

standby reagent pack QC.
2

Stand By
Bottle QC

Load all the necessary calibrators and controls on to the sample disk or rack, and open the lid of
each vial. Ensure that the Cal1 and Cal2 vials are located next to each other.
Calibrator vials should be placed before QC vials.

3

Start

(global button)

>

Start

(Start Conditions window).

Validate calibration and QC results
Calibration

>

to validate calibrations.

A red background for a test indicates that no calibration is available or that calibration has failed.
A white background for a test indicates that the calibration is available or was successful.
QC

>

to validate QCs.
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Sample programming
Routine
Analyzer interfaced to a host, barcoded samples (disk and rack systems)
1

Perform sample programming at the host.

2

Place samples on the sample disk or rack.

3

Start

(global button)

>

(Start Conditions window).

Start

Analyzer not interfaced to a host, non-barcoded samples (disk or rack systems)
1

Workplace

>

and select

2

Enter a disk number and position or a rack number and rack position, sample ID, and select any
other appropriate settings.

3

Select a test or the profile of a test

4

Load the samples on the sample disk or rack. Remember to the place the stop barcode on a disk
system.

5

Start

(global button)

>

>

Start

Save

(Start Conditions window).

STAT (Short Turn Around Time) samples
Disk system
For interfaced, barcoded samples perform programming at the host.
S.Stop

1

If the system is in operation,

2

Place STAT samples in the sample disk (after the stop barcode).

3

Stat
Mode

(global button)

4

Start

(global button)

>

Start

. The system enters sample stop.

(Start Conditions window).
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For non-interfaced samples, position assignment is required.
S.Stop

1

If the system is in operation,

2

Place STAT samples in the disk (after the stop barcode).
Workplace

3
4

5

.The system enters sample stop.

>
and continue sample programming of the emergency sample.

Stat
Mode

(global button). The button turns yellow. After pipetting the samples, it changes back to

blue.
6

Start

(global button)

>

Start

(Start Conditions window).

Rack system
For interfaced, barcoded samples, perform programming at the host.
1

Place STAT samples on a rack, and load this rack at the STAT rack position.

2

If the system is not in operation,

3

Stat
Mode

Start

(global button)

>

Start

(Start Conditions window).

(global button). The button turns yellow. After pipetting the samples, it changes back to

blue.

For non-interfaced samples, position assignment is required.
1

Workplace

>

and select

2

Continue sample programming of the emergency sample.

3

Place STAT samples on a rack and load it in the STAT rack position.

4

If the system is not in operation,

5

Stat
Mode

Start

(global button)

(global button).

9

>

Start

(Start Conditions window).
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Rerun
The analyzer does not perform automatic reruns.
Process rerun samples in the same way as for routine samples. You can use the same sample ID
for a rerun with dilution and further assays.
To mark a sample as a rerun sample on the Result Report and on the Data Review screen:
1

2

Workplace

New Sequence

5

Change the Sequence No if the Sample ID has been used previously.

> and continue sample programming for the rerun sample.

3

4

>

Save

Start

(global button)

>

Start

(Start Conditions window).

Dilution
The appropriate diluent must be available on the reagent rotor.
1

Workplace

>

2

During sample programming, select a suitable dilution factor from the Sample Volume/Dilution list
(refer to the package insert for appropriate dilution factors).

3

Select a test from the test matrix

>

Save

10
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Sample tracking

Sample Tracking window (disk system)

Sample Tracking window (rack system)

For more detailed information on the result of a specific sample, select the sample and choose
Show Result

. The Test Review window is displayed.

End of routine processing
Result documentation
1
2
3

Workplace

>

Select required samples on the left side of the Data Review screen.
Print

(global button)

>

Workplace

> Result Report >

Print

(in the Print window) to print the selected results.
4

If you have not configured the software to upload results to the host automatically, you can upload
the results by choosing:
Workplace

>

>

Finalization maintenance
Before going into Standby mode, the system automatically performs finalization maintenance. You
must initiate finalization manually if it was not performed automatically (for example, due to an
emergency stop), did not complete (for example, when an alarm is issued), or if the system stands
unused for several hours.
If you choose S.Stop (Sample stop), finalization is bypassed and the analyzer goes directly into
Standby mode.

> Finalization Maintenance >
11

Select

>

Start
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Switch off the analyzer
Set the operation switch to OFF. The Sleep window is displayed.
Do not choose Shutdown unless you wish to shut down all of the analyzer functions and
components.

Set up tests, calibration, and controls
Add new tests
1

For a new test, load the reagent pack on the reagent rotor, and perform a reagent scan from the
System Overview screen.

2

Utility

>

3

Calib

> check the settings for Daily Calibration (On or Off) and QC Violation (On or

Application

> select the new test to verify its settings.

Off), and Auto Masking.
4

Range

> check the values of User Test No, Units, and Expected Values.

Loaded tests appear automatically in

>

Workplace

Profile setting
Utility

>

System

>

Set up calibrators by scanning the barcode card
1

2
3

Scan the barcode cards of the new calibrators. You can install only one calibrator lot for each
assay. Installing a second lot will overwrite existing lot.
Calibration

>

Install

>

Scan BC Card

You can install only one calibrator lot for each assay.

2
3
4

OK

Open the calibrator vials and place them at adjoining positions on the sample disk or rack.

Set up calibrators by downloading

1

>

Calibration

>

Install

>

Download

Select one of the available search conditions.
Search

Activate the check box of the parameter to be downloaded.
12
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> OK >

OK

>

Close

Check whether calibrator information is downloaded.
5

Open the calibrator vials and place them at adjoining positions on the sample disk or rack.

Set up controls by scanning the barcode card
1
2

3

Scan the control barcode cards for the new controls.

>

QC

>

Install

Scan BC Card

Select the names of a control and test you wish to activate

>

OK

>

The activated test is highlighted in light blue.
4

Open the control vials and place them on the sample disk or rack.

Set up controls by downloading
1
2
3
4
5

>

QC

>

Install

Download

Select one of the available search conditions.
Search

Activate the check box of the parameter to be downloaded.
Download

> OK >

OK

>

Close

Check whether control information is downloaded.
6

Select the names of a control and test you wish to activate

>

The activated test is highlighted in light blue.
7

Open the control vials and place them on the sample disk or rack.

Set up non-Roche (non-barcoded) controls
1

QC

>

2

Select an empty line

>

3

Type all necessary data in the Control window

4

Select the new non-Roche control from the control list.

Install

Add

OK

13

Edit

>

Test Assign.
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Assign>>>

>

5

Select a test to which the control is to be assigned.

6

Select a test and enter T.Mean (target mean) and Target SD values.

Repeat this step for every assigned test.

7

8

>

QC

OK

Update

OK

Install

Select the non-Roche control and the tests you wish to activate

>

The activated test is highlighted in light blue.

Position assignment for calibrators with damaged or
unreadable barcodes
1

For rack systems only, define the rack assignment. For disk systems, proceed with step 2.

>

Utility

System

> Range for Position Assignment

> Select the ranges for calibrator racks >
2

>

Calibration

OK

Calibrator

3
4

5

Select a calibrator from the list on the left of the screen, and select a position from the list on the
right of the screen.
Assign-->

>

OK

to assign the selected calibrator to the selected position.

The position assignments are stored until they are manually removed.

Position assignment for non-Roche (non-barcoded) controls
1

For rack systems only, define the rack assignment. For disk systems, proceed with step 2.
Utility

>

System

> Range for Position Assignment

> Select the ranges for control racks >
2

QC

>

Control

14
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3
4

Select a control from the list on the left of the screen, and select a position from the list on the right
of the screen.
Assign-->

5

>

OK

to assign the selected control to the selected position.

The position assignments are stored until they are manually removed.

Customer maintenance overview
Frequency

Recommended maintenance procedures

Operator
time (min)

System
time (min)

Daily

Clean the sample/reagent probe.

1

0

Clean the direct drain flow path (if fitted).

5

0

Check for condensation inside compartments.

5

0

Clean the sipper probe.

1

0

Clean the incubator and aspiration stations.

5

0

Every two
weeks

Clean the rinse stations.

7

0

Perform liquid flow cleaning.

4

17

Every two
months

Replace the pinch valve tubing.

5

15

As needed

Perform finalization maintenance.

0.5

4

Clean the system water container.

10

0

Clean the liquid waste container or direct drain.

5

0

Clean the microbead mixer.

2

0

Clean the ProCell and CleanCell compartment.

5

0

Empty the solid waste tray.

2

0

Protect the measuring cell during extended shutdown.

0-10

0

Weekly

For details of each of these procedures, refer to the “Maintenance” chapter in the Operator’s
Manual.

15

cobas c 311 analyzer

Hướng dẫn ngắn

Chuẩn bị máy

............................................................................................... 2

Khởi động máy

................................................................................................... 2

Tổng quan hệ thống – Qui trình làm việc

......................................................................... 2

Bảo dưỡng hàng ngày
Xóa dữ liệu mẫu phẩm
Chuẩn bị thuốc thử
Chọn QC và chuẩn
Kết thúc qui trình làm việc

................................................................................................. 2
................................................................................................ 2
................................................................................................ 3
.................................................................................... 4
........................................................................................... 4

Cài đặt Ứng dụng, Chuẩn và QC

.................................................................... 5

Tải ứng dụng từ cobaslink
Kiểm tra cài đặt ứng cho mỗi test
Gán test cho mô đun quang học và ISE
Gán bàn phím cho test
Tải mẫu chuẩn từ cobas link
Cài mẫu chuẩn thủ công
Tải control từ cobas link
Cài mẫu control thủ công
Kiểm tra định dạng mẫu báo cáo
Cài đặt vị trí cho mẫu chuẩn không có barcode
Cài đặt vị trí cho mẫu control không có barcode

.............................................. 5
........................................................ 5
.................................................. 5
..................................................... 6
............................................................. 6
......................................................................... 6
................................................................. 7
.............................................................................. 7
................................................................................ 8
............................... 8
................................... 8

Tổng quan về bảo dưỡng do người vận hành

............................................................................. 9

1

cobas c 311 analyzer

Hướng dẫn ngắn

Chuẩn Bị Máy
Luôn luôn thực hiện chạy máy an toàn và phù hợp như mô tả trong cuốn hướng dẫn vận hành.
1

Kiểm bình chứa chất thải nồng độ cao đã được làm sạch và đổ hết dung dịch.

2

Kiểm tra rò rỉ bên trong và xung quanh máy.

3

Kiểm tra các tấm che cuvet, xy lanh, kim hút ISE và bộ rửa cuvet đã sạch sẽ.
Nếu có bất kỳ vấn đề bất thường, thực hiện các hành động khắc phục theo hướng dẫn.

Khởi động máy
1

Bật công tác máy. Khi chế độ bật máy tự động được cài đặt trên phần mềm máy, chức năng này sẽ
được thực hiện tự động.

2

Bật công tắc máy tính.

3

Mở nguồn nước cấp.

4

Đăng nhập vào phần mềm máy bằng ID và password của người vận hành.
Lưu ý: Khi máy ở chế độ ngủ sleep mode, máy sẽ tự động khở động bằng chức năng ngủ đã cài đặt sleep
lipe function.
(chế độ Power Up Pipe bắt đầu ngay khi khởi động máy).

Tổng Quan Hệ Thống – Qui Trình Làm Việc
Bảo dưỡng hàng ngày
1

Kiểm tra các cảnh báo.

2

Thực hiện bảo dưỡng được yêu cầu hoặc nhóm bảo dưỡng đã cài đặt:
Daily
Maintenance

>

Select

>

Execute

Xóa dữ liệu bệnh nhân
Tất cả các kết quả mẫu khẩn và thường qui sẽ bị xóa. Kết quả đo mẫu control sẽ được chuyển về mục
lưu trữ dữ liệu QC.
1

Sample
Data Clear

> Xóa hoặc Sao lưu và Xóa >

2

OK

.
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Chuẩn bị thuốc thử
1
2

Đánh dấu mục Preventive Action trong màn hình System Overview.

>

Reagent
Preparing

Reagent Load/
Unload List

>

Yes

Reagent Load list sẽ được in ra với cảnh báo màu vàng, cảnh báo màu tím hoặc cảnh báo đỏ.
3

Nạp thuốc thử lên máy theo danh sách thuốc thử Reagent load list.

4

Lấy toàn bộ các hộp thuốc thử cobas c hết ra khỏi máy.

Mô đun

Thuốc thử hệ thống

Thể tích

Ghi chú

Quang học

NaOH-D

2.0 L

CellCln Position 1

Acid Wash Solution

2.0 L

CellCln Position 2

Multiclean

70 mL

SmpCln Position 1

SMS

70 mL

SmpCln Position 2

ISE

NaCl 9% Diluent

c pack

DIL on reagent disk

NaOH-D

c pack

D1 on reagent disk

SMS

c pack

D2 on reagent disk

Hitergent

c pack

Hit-D on reagent disk

ISE Ref.

300 ml

ISE Dil.

300 ml

ISE IS

600 ml

Reagent
Volume Reset

Reagent
Level Reset

Thay thế thuốc thử ISE
1

Trước khi thay một bình thuốc thử, đưa máy về trạng thái Maintenance hoặc Shutdown.

2

Sau khi thay thế xong thì chuyển về chế độ Operation mode (hoặc bật máy lại nếu đã thực hiện tắt máy).

3

Thực hiện mồi thuốc thử nếu bình ISE Ref. hoặc ISE IS được thay mới:
Reagent Prime

4
5
6

.

Lựa chọn All.
Execute

Chạy chuẩn ISE trước thực hiện chạy máy thường qui.

3

Reagent
Preparing

>

Hướng dẫn ngắn
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Chọn chạy chuẩn và QC
Máy tự động khuyến cáo thực hiện chạy chuẩn và QC. Nhưng khuyến cáo này được xác nhận
bởi người vận hành trước khi máy thực hiện đo.
1

Calibration and
QC Select

>

Recommended

Print

2

In danh sách mẫu chuẩn và QC:

3

Nạp mẫu chuẩn và QC lên máy theo danh sách chuẩn và QC.

4

Start

Kết thúc một ngày làm việc
1

Nạp dung dịch rửa cho bộ ISE:
Pos. W1: ISE Cleaning Solution SysClean
Pos. W2: ISE Activator
SmpCln Position 1: Multiclean

2
3
4

>

Utility

Maintenance

Chọn lệnh bảo dưỡng (10) ISE Wash.
Select

>

Execute

4

.
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Cài đặt Ứng dụng, Chuẩn và QC
Tải ứng dụng từ cobas link
1
2
3
4
5
6

Utility

>

Application

>

Download

Chọn một thông số cần tài về máy.
Search

Đánh dấu chọn vào thông số cần tải về máy.
Download

> OK >

OK

Kiểm tra xem ứng dụng đã được tải về máy chưa.
Lưu ý: Ứng dụng pha loãng và rửa phải được tải về khi thực hiện cài ứng dụng lần đầu.

Kiểm tra các thông số cài đặt cho mỗi xét nghiệm
1

Utility

>

Application

>

Analyze

2

Utility

>

Application

>

Calib.

>

Range

3
4
5

6
7

Thay đổi cài đặt QC Violation, nếu cần thiết.
Utility

>

Application

Nếu cần thiết, thay đổi đơn vị, tên xét nghiệm, chọn chế độ tự động chạy lại, giới hạn lặp lại, khoảng
thời gian chạy control, thời gian ổn định cho mẫu Auto QC, giá trị định tính và giá trị bình thường.
Utility

>

Application

>

Others

Nhập mã Code cho các xét nghiệm ISE.

Chỉ định xét nghiệm trên mô đun quang học hoặc ISE
1

Utility

>

Module Set

>

Test
Assignment

2

Kiểm tra ô chọn Active được kích hoạt cho mỗi xét nghiệm.

3

Chọn Mandatory nếu một loại thuốc thử phải luôn luôn được đặt trong buồng thuốc thử.

4

Chọn Na, K, Cl hoặc Na, K (ISE).

5

OK

5
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Gán bàn phím cho xét nghiệm
1

>

Utility

2

Chọn một phím trống.

3

Chọn xét nghiệm.

4

OK

>

>

System

>

Update

Key Setting

OK

Tải dữ liệu chuẩn từ cobas link
1
2
3
4
5
6

>

Calibration

Install

>

Download

Chọn một loại chuẩn cần tải về máy.
Search

Đánh dấu chọn với mẫu chuẩn cần tải về máy.
Download

> OK >

OK

Kiểm tra mẫu chuẩn đã hoàn tất tải về máy chưa.

Cài đặt mẫu chuẩn thủ công
1

>

Calibration

Install

>

Add

2

Chọn một dòng trắng.

3

Nhập dữ liệu cần thiết trong cửa sổ Add Calibrator.
Mẫu chuẩn mới sẽ xuất hiện trong mục calibrator
list.

4
5
6

Edit

Nhận giá trị nồng độ chuẩn cho mỗi xét nghiệm.
Update

>

OK

6

>

OK

cobas c 311 analyzer
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Tải dữ liệu control từ cobas link
1
2
3
4
5
6

>

QC

Install

>

Download

Chọn một control cần tải về máy.
Search

Đánh dấu chọn vào loại control để tải máy.
Download

> OK >

OK

Kiểm tra dữ liệu control đã được tải về máy chưa.

Cài đặt control thủ công
1

>

QC

Install

>

Add

2

Chọn một dòng trắng.

3

Nhập dữ liệu control trong cửa sổ Add Control.

>

Control mới sẽ xuất hiện trong danh sách control.
4
5
6

Edit

Nhập giá trị mean, SD, và khoảng tin cậy nếu cần thiết.
Update

>

OK

Kích hoạt test chạy control:
1

QC

>

Install

2

Chọn một loại control bên cửa sổ bên trái.

3

Chọn xét nghiệm cần kích hoạt bên cửa sổ bên phải.

4

Activate Test

Xét nghiệm được kích hoạt có nền
mầu xanh dương.

7

OK

cobas c 311 analyzer
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Kiểm tra định dạng trang in
1

Utility

>

Report Format

Khu vực: Print Order
2

Kiểm tra các đường line đã được gán cho xét nghiệm. Nếu không kết quả mẫu sẽ không được in ra.

Gán vị trí cho mẫu chuẩn không có barcode
1

Calibration

>

Calibrator

2

Chọn chuẩn cần cài vị trị bên cửa sổ bên trái.

3

Chọn vị trí cần cài đặt bên cửa sổ bên phải.

4

Position

>

Assignment

Assign-->

<--Remove

5

Để thay đổi cài đặt chọn

6

Sau khi cài đặt hoàn tất nhấn:

OK

.

Cài vị trí cho mẫu control không có barcode
1

QC

>

Control

2

Chọn loại control để cài đặt vị trí bên cửa sổ bên trái.

3

Chọn vị trí control cần cài đặt bên cửa sổ bên tay phải.

4

Position

>

Assignment

Add-->

5

Để thay đổi cài đặt chọn

6

Sau khi cài đặt hoàn tất nhấn:

<--Remove

OK

.

8
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Hướng dẫn ngắn

Bảo Dưỡng Do Người Vận Hành
Luôn luôn thực hiện an toàn và hợp lý như mô tả trong cuốn hướng dẫn vận hành.
Hàng ngày

Mỗi 2 tháng

Lau kim hút and ISE sipper [M2]
Lau bộ rửa cuvet [M3]

1

Mỗi 2 tháng hoặc 9000 test: Thay thế
Điện cực ISE [M14]

2

Vệ sinh đường thải ISE [M4]

2

Hàng quý
3,2

Đổ bình thải rắn

Vệ sinh bộ trộn siêu âm [M15]

Kiểm tra đường ống của bình chân
không (làm sạch nếu cần thiết)

Thay ống ISE pinch valve tubing [M16]

1

Lau bề mặt máy

Thay thế ISE sipper tubing [M17] mỗi 3

Lệnh tự động hàng ngày

tháng hoặc 112,500 test (56,250
tests cho ISE): Thay thế xy lanh seals
[M18]

Chạy (10) ISE wash [M1] (W1:
SysClean, W2: Activator)
Chỉ chạy khi có test DAT:
Chạy (10) ISE Wash và (6) Wash
Reaction Parts

Mỗi 6 tháng
Vệ sinh đầu lọc nước [M19]

2

Vệ sinh quạt lạnh và chân không [M20]
Mỗi 750 giờ hoặc giá trị photometer
check quá 14,000:
Thay bóng đèn [M21]
Thay điện cực tham chiếu [M22]

Hàng tuần
Chạy (6) Wash Reaction Parts and
(3) Cell blank [M5]
Lau tấm che cuvet [M6]

1

3,2

1

Lau các trạm rửa và các ống sấy khô
[M7]

Kiểm tra và vệ sinh bình chứa nước [M8]

Bảo dưỡng khi cần
2

Loại cục máu đông / thuốc thử trên kim
hút bằng cách thông kim (kim hút mẫu:
0.2 mm, kim hút thuốc thử 0.5 mm dùng
sợi thép dẻo) hoặc thay kim hút [M23]

Hàng tháng

Thay đầu rửa của bộ phận rửa cuvet [M24]

Thay cuvet và lau buồng ủ thủ
2 or 3
công [M9]

Tháo nước ở bình chân không [M25]

Vệ sinh bộ lọc ISE [M10]

4,2

Vệ sinh đầu lọc NaOHD và Acid wash
4,2
[M11]
Vệ sinh lưới lọc của bộ phận hút chân
không [M12]
Chạy (12) Flow path wash
(Cell wash II) [M13]

1

Với Cồn 70%
Với nước khử ion
3
Với dung dịch 2% Hitergent
4
Với vòi nước máy
2
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TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 4
Cảnh báo và thận trọng
Chủng loại sản phẩm: cobas® 4000
(cobas e 411 ; cobas c 311)
cobas e 411:
Để tránh bị chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong, đọc và tuân theo các biện pháp phòng
ngừa an toàn sau.
Trong mục này bao gồm các phần:
− Trình độ chuyên môn của người vận hành
− Sử dụng máy đúng cách và an toàn.
− Các biện pháp phòng ngừa khác
Trình độ chuyên môn của người vận hành
Kiến thức và kỹ năng không đầy đủ Là một người vận hành, hãy đảm bảo rằng bạn biết các
hướng dẫn và tiêu chuẩn cảnh báo an toàn có liên quan và thông tin và các quy trình có trong
hướng dẫn này.
• Không thực hiện việc vận hành hoặc bảo trì nếu chưa được đào tạo bởi Roche
Diagnostic.
• Nên để việc bảo trì, lắp đặt hoặc dịch vụ không được mô tả trong hướng dẫn sử dụng
cho nhân viên chăm sóc khách hàng Roche đã được đào tạo.
• Thực hiện cẩn thận theo quy trình được mô tả trong hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần
mềm để vận hành và bảo trì thiết bị.
• Thực hiện theo tiêu chuẩn thực hành tốt phòng xét nghiệm, đặc biệt khi làm việc với
các vật liệu sinh học nguy hiểm.
Sử dụng máy đúng cách và an toàn.
Không mang các thiết bị bảo vệ cá nhân. Không mang các thiết bị bảo hộ cá nhân trong khi
làm việc sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng và sức khỏe.
Mang các thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, bao gồm không giới hạn các thiết bị bảo hộ sau:
• Kính bảo vệ mắt có chắn bên
• Áo khoác phòng xét nghiệm chống thấm
• Găng tay phòng xét nghiệm đã được thẩm định
• Mặt nạ nếu có nguy cơ bị bắn dung dịch.
Tuân theo tiêu chuẩn thực hành tốt phòng xét nghiệm và thay găng tay phòng xét nghiệm
thường xuyên để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn và nhiễm chéo, đặc biệt sau khi tiếp xúc với
chất thải hoặc mẫu phẩm.
Tiếp xúc với hóa chất: Tránh tiếp xúc với hóa chất.
Tiếp xúc với chất thải lây nhiễm: Không để bình chứa chất thải đúng cách ở nơi đầu ra chất
thải có thể dẫn đến việc tiếp xúc với các chất thải lây nhiễm.
• Luôn luôn đặt một bình chứa chất thải ở nơi đầu ra của chất thải suốt quá trình vận
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hành.
Tuân theo tiêu chuẩn thực hành tốt phòng xét nghiệm và thay găng tay phòng xét
nghiệm thường xuyên để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn và nhiễm chéo, đặc biệt sau
khi tiếp xúc với chất thải hoặc mẫu phẩm.
Vệ sinh thông thường Để tránh kết quả sai lệch và vận hành thiết bị không an toàn:
• Vệ sinh và/hoặc khử nhiễm thiết bị thường xuyên theo yêu cầu. Tuân theo tiêu chuẩn
thực hành tốt phòng xét nghiệm về vệ sinh và khử nhiễm.
• Đảm bảo phòng xét nghiệm được vệ sinh thường xuyên và được duy trì theo đúng trật
tự.
Dung dịch vệ sinh được chấp thuận: Chỉ sử dụng các dung dịch vệ sinh được chấp thuận.
Lỗi trong lắp đặt Hệ thống chỉ nên được lắp đặt bởi các kỹ sư đại diện của Roche đã được
đào tạo.
• Nên để việc lắp đặt không được mô tả trong hướng dẫn sử dụng cho nhân viên chăm
sóc khách hàng Roche đã được đào tạo.
Thay thế hoặc loại bỏ phụ kiện: Việc thay thế hoặc loại bỏ các phần của thiết bị mà không
được phép có thể gây hư hỏng thiết bị hoặc làm thiết bị hoạt động không đúng chức năng.
• Không được thay đổi hoặc gỡ bất cứ phần nào của máy phân tích.
• Việc thay thế các phần của thiết bị nên được thực hiện bởi kỹ sư đại diện của Roche đã
được đào tạo.
Điều kiện vận hành không thích hợp: Vận hành ngoài các phạm vi quy định có thể cho kết
quả sai lệch hoặc thiết bị gặp sự cố.
• Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, và tránh nóng và ẩm từ môi trường bên ngoài phạm vi
quy định.
• Đảm bảo đường thông khí của thiết bị luôn thông thoáng.
• Để duy trì các điều kiện môi trường của hệ thống, thực hiện bảo trì theo các khoảng
thời gian quy định.
• Giữ tài liệu hướng dẫn vận hành không bị hư hại và luôn sẵn sàng để sử dụng. Các
hướng dẫn vận hành phải dễ dàng xem được đối với tất cả người sử dụng.
Để biết thêm về điều kiện môi trường cho phép, xem mục tài liệu cho người sử dụng.
Các phụ kiện không được chấp thuận: Việc sử dụng các phụ kiện hoặc thiết bị chưa được
chấp thuận có thể dẫn đến sai chức năng của thiết bị và làm cho việc bảo hành không còn hiệu
lực.
• Chỉ sử dụng các phụ kiện và thiết bị được đã được chấp thuận bởi Roche Diagnostic.
Phần mềm của bên thứ ba không được quy định: Việc cài đặt phần mềm của bên thứ ba
không được chấp thuận của Roche Diagnostics và có thể dẫn đến sai chức năng của máy.
• Không được cài đặt phần nềm của bên thứ ba.
Các vật tư tiêu hao không được quy định: Sử dụng vật tư tiêu hao không được quy định có
thể làm sai lệch kết quả.
• Không sử dụng vật tư tiêu hao không được chỉ định dùng với hệ thống này.
Đối với danh sách các vật liệu hỗ trợ, xem phần tài liệu cho người sử dụng.
•

Các biện pháp phòng ngừa khác
Bị ngắt điện Sự mất điện hoặc giảm điện áp tạm thời có thể làm hư hệ thống hoặc mất dữ liệu.
• Nên sử dụng nguồn cấp điện không ngắt (UPS).
• Đảm bảo bảo trì UPS thường xuyên.
• Thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên.
• Không tắt nguồn khi trạm điều khiển truy cập vào đĩa cứng hoặc phương tiện lưu trữ
Khả năng tương thích điện từ: Máy này đạt tiêu chuẩn IEC 61326-2-6 I EN 61326-2-6.
Hệ thống này được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn CISPR 11 Class A. Trong môi
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trường trong nhà, nó có thể gây nhiễu sóng radio, trong trường hợp đó, bạn có thể cần phải
thực hiện các biện pháp để giảm thiểu nhiễu.
• Môi trường điện từ nên được đánh giá trước khi vận hành thiết bị.
• Không vận hành hệ thống này gần các nguồn có trường điện từ mạnh (ví dụ các nguồn
RF không được che chắn), vì chúng có thể gây trở ngại việc vận hành thích hợp.
Máy phân tích cobas e 411 tuân theo yêu cầu về phát quang được mô tả trong phần này của
FCC CFR 47, Mục 15 Nhóm A.
Hệ thống không được sử dụng trong một thời gian dài: Tuân theo quy trình ngưng sử dụng
máy.
• Tắt nguồn tổng nếu bạn không sử dụng trong một thời gian dài.
• Chuyển và giữ lạnh bất kỳ thuốc thử và chất chứng nào còn lại.
• Để biết thêm thông tin liên, liên hệ với đại diện Roche tại địa phương.
Hư hại khi di chuyển Không cố di chuyển hoặc vận chuyển thiết bị.
Việc di chuyển và vận chuyển nên được thực hiện bởi kỹ sư đại diện của Roche.
cobas c 311:
Để tránh bị chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong, đọc và tuân theo các biện pháp phòng ngừa an
toàn sau.
− Lưu ý rằng các cảnh báo nguy hiểm trong hướng dẫn này, trong Hướng dẫn vận hành, trong hướng
dẫn trực tuyến và trên máy có thể không bao gồm hết các trường hợp có thể, vì không thể dự đoán
và đánh giá hết tất cả các tình huống trước được.
− Vì thế, tuân theo hướng dẫn đã được trình bày có thể không đủ cho quá trình vận hành. Luôn luôn
cảnh giác và sử dụng các giác quan của bạn.
Trong mục này bao gồm các phần:
− Trình độ chuyên môn của người vận hành
− Sử dụng máy đúng cách và an toàn.
− Lắp đặt và tháo dỡ máy
− Điều kiện vận hành
Trình độ chuyên môn của người vận hành
Kiến thức và kỹ năng không đầy đủ Là một người vận hành, hãy đảm bảo rằng bạn biết các hướng
dẫn và tiêu chuẩn cảnh báo an toàn có liên quan và thông tin và các quy trình có trong hướng dẫn này.
− Không thực hiện việc vận hành hoặc bảo trì nếu chưa được đào tạo bởi Roche Diagnostic.
− Nên để việc bảo trì, lắp đặt hoặc dịch vụ không được mô tả trong hướng dẫn sử dụng cho nhân
viên chăm sóc khách hàng Roche đã được đào tạo.
− Thực hiện cẩn thận theo quy trình được mô tả trong hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm để
vận hành và bảo trì thiết bị.
− Thực hiện theo tiêu chuẩn thực hành tốt phòng xét nghiệm, đặc biệt khi làm việc với các vật liệu
sinh học nguy hiểm.
Sử dụng máy đúng cách và an toàn.
Không mang các thiết bị bảo vệ cá nhân. Không mang các thiết bị bảo hộ cá nhân trong khi làm việc
sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng và sức khỏe.
Mang các thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, bao gồm không giới hạn các thiết bị bảo hộ sau:
• Kính bảo vệ mắt với áo khoác phòng xét nghiệm chống thấm
• Găng tay phòng xét nghiệm đã được thẩm định
• Mặt nạ nếu có nguy cơ bị bắn dung dịch.
Mệt mỏi do vận hành máy trong nhiều giờ: Nhìn vào màn hình trong một thời gian dài có thể dẫn
đến căng thẳng mắt hoặc cơ thể mệt mỏi.
• Nghỉ ngơi để thư giãn, phù hợp với quy định của cơ quan bạn.
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Hệ thống không được sử dụngtrong một thời gian dài: Tuân theo quy trình ngưng sử dụng máy. Tắt
nguồn nếu bạn không sử dụng hệ thống trong một thời gian dài.
Chuyển và giữ lạnh bất kỳ thuốc thử nào còn lại.
Để biết thêm thông tin liên, liên hệ với đại diện Roche tại địa phương.
Điều kiện bất thường: Trong quá trình vận hành, luôn luôn kiểm tra các âm thanh bất thường, rò rỉ
nước và các điều kiện bất thường khác.
• Nếu sự cố xảy ra, hãy thực hiện các biện pháp an toàn phù hợp theo điều kiện và liên hệ với đại
diện của Roche tại địa phương.
Các phụ kiện không được chấp thuận: Việc sử dụng các phụ kiện hoặc thiết bị chưa được chấp thuận
có thể dẫn đến sai chức năng của thiết bị và làm cho việc bảo hành không còn hiệu lực.
• Chỉ sử dụng các phụ kiện và thiết bị được đã được chấp thuận bởi Roche Diagnostic.
Lắp đặt và tháo dỡ máy
Lỗi trong lắp đặt Hệ thống chỉ nên được lắp đặt bởi các kỹ sư đại diện của Roche đã được đào tạo.
• Nên để việc lắp đặt không được mô tả trong hướng dẫn sử dụng cho nhân viên chăm sóc khách
hàng Roche đã được đào tạo.
Hư hại khi di chuyển Không cố di chuyển hoặc vận chuyển thiết bị.
Việc di chuyển và vận chuyển nên được thực hiện bởi kỹ sư đại diện của Roche.
Xử lý: Một hệ thống có nguy cơ sinh học có thể gây ra việc lây nhiễm.
• Nếu bạn phải bỏ hệ thống, đọc kỹ hướng dẫn bên dưới.
Điều kiện vận hành
Điều kiện vận hành không thích hợp: Vận hành ngoài các phạm vi quy định có thể cho kết quả sai
lệch hoặc thiết bị gặp sự cố.
• Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, và tránh nóng và ẩm từ môi trường bên ngoài phạm vi quy định.
• Đảm bảo rằng các lỗ thông khí của thiết bị không bị cản trở.
• Để duy trì các điều kiện môi trường của hệ thống, thực hiện bảo trì theo các khoảng thời gian quy
định.
• Giữ tài liệu hướng dẫn vận hành không bị hư hại và luôn sẵn sàng để sử dụng. Các hướng dẫn vận
hành phải dễ dàng xem được đối với tất cả người sử dụng.
Bị ngắt điện: Sự mất điện hoặc giảm điện áp tạm thời có thể làm hư hệ thống hoặc mất dữ liệu.
• Nên sử dụng nguồn cấp điện không ngắt (UPS).
• Đảm bảo bảo trì UPS thường xuyên. Thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên.
• Không tắt nguồn khi trạm điều khiển truy cập vào đĩa cứng hoặc phương tiện lưu trữ
Khả năng tương thích điện từ: Máy này đạt tiêu chuẩn IEC 61326-2- 6/EN 61326-2-6. Máy được
thiết kế và kiểm tra theo CISPR 11, nhóm A. Trong môi trường trong nhà, nó có thể gây nhiễu sóng
radio, trong trường hợp đó, bạn có thể cần phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu nhiễu.
• Môi trường điện từ nên được đánh giá trước khi vận hành thiết bị.
• Không vận hành hệ thống này gần các nguồn có trường điện từ mạnh (ví dụ các nguồn RF không
được che chắn), vì chúng có thể gây trở ngại việc vận hành thích hợp.
• Không được vận hành các thiết bị sau gần máy phân tích:
Điện thoại di động
Máy thu phát
Điện thoại không dây
Các thiết bị điện khác tạo ra trường điện từ mạnh
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TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 5
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra
Chủng loại sản phẩm: cobas® 4000
(cobas e 411 ; cobas c 311)
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TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
1. AssayCup (11706802001)

STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
2
3
4

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế Thành phần sản phẩm: AssayCup được sử dụng như một
phụ kiên IVD trên các hệ thống máy sau: cobas e 411,
Elecsys 2010
Danh mục linh kiện và
Không có.
phụ kiện
Mục đích/Chỉ định sử
AssayCup được sử dụng như một phụ kiên IVD trên các hệ
dụng
thống máy sau: cobas e 411, Elecsys 2010
Hướng dẫn sử dụng
Sẵn sàng để sử dụng.
Chống chỉ định
Không được sử dụng sản phẩm ngoài mục đích sử dụng đã
được công bố trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
Cảnh báo và thận trọng
Dùng trong chẩn đoán in vitro.
Áp dụng các cảnh báo thông thường cần thiết cho việc xử
lý các loại thuốc thử phòng thí nghiệm.
Loại bỏ các chất thải tuân theo hướng dẫn của địa phương.
Tác dụng bất lợi có thể
Xem phụ lục đính kèm.
xảy ra
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
Các nước thành viên Liên minh châu Âu, Đức.
Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế
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TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 2
2. AssayTip (11706799001)
STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
2
3
4

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế Thành phần sản phẩm: AssayTip được sử dụng như một
phụ kiên IVD trên các hệ thống máy sau: cobas e 411,
Elecsys 2010
Danh mục linh kiện và
Không có.
phụ kiện
Mục đích/Chỉ định sử
AssayTip được sử dụng như một phụ kiên IVD trên các hệ
dụng
thống máy sau: cobas e 411, Elecsys 2010
Hướng dẫn sử dụng
Sẵn sàng để sử dụng.
Chống chỉ định
Không được sử dụng sản phẩm ngoài mục đích sử dụng đã
được công bố trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
Cảnh báo và thận trọng
Dùng trong chẩn đoán in vitro.
Áp dụng các cảnh báo thông thường cần thiết cho việc xử
lý các loại thuốc thử phòng thí nghiệm.
Loại bỏ các chất thải tuân theo hướng dẫn của địa phương.
Tác dụng bất lợi có thể
Xem phụ lục đính kèm.
xảy ra
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
Các nước thành viên Liên minh châu Âu, Đức.
Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

