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                 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY                  

                             ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG CA600 series 
 
KHỞI ĐỘNG MÁY                                                                                 

 Bật công tắc bên trái máy phân tích, máy sẽ tự khởi động trong vòng 10 giây 

 Khi máy hiển thị Ready thì sẵn sàng để thực hiện phân tích 

 
 

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ ĐI KÈM 

 Chuẩn bị và bảo quản hóa chất theo qui trình hướng dẫn pha hóa chất . 

 Cho đủ lượng hóa chất cần thiết vào đúng vị trí đã được cài đặt trên máy.( lưu ý CA Clean I tại vị trí I và CA 

Clean II  tại vị trí II) 

 Kiểm tra lại số lượng cuvette phản ứng trên máy. 

 

CHẠY QC VÀ CHẠY MẪU  

 Kiểm tra máy đã ở trạng thái sẵn sàng -  READY  

 Từ màn hình chính,chọn  ID No Entry 

 Nhập tập tin QC cần thực hiện phân tích từ [QC] [0] [1] - [QC] [0] [2]) hoặc nhập số ID của bệnh nhân 

 Chọn thông số xét nghiệm cần thực hiện bằng cách nhấn chọn vào tên xét nghiệm. Biểu tượng O bên dưới cho 

biết thông số đã được chọn phân tích , và – là chưa được chọn. 

 

 Đưa hóa chất QC đã pha hoặc mẫu bệnh nhân vào vị trí trên rack chứa mẫu theo đúng thứ tự đăng ký trên 

Worklist 

 Đóng năp chắn ánh sáng của máy lại 

 Nhấn nút START trên góc phải màn hình 

 Máy sẽ thông báo kiểm tra các vị trí hóa chất cần thiết, nhấn OK để xác nhận 

 Cuối cùng, máy sẽ cho xác nhân vị trí tube phản ứng sẽ được bắt đầu lấy : 
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Continue : Tiếp tục lấy tube phản ứng tiếp theo của lần phân tích trước 

First tube : bắt đầu lại với vị trí tube phản ứng đầu tiên bên phải của khay tube mới 

 Máy sẽ bắt đầu thực hiện phân tích mẫu. 

 Lưu ý : Khi máy hiển thị Replace Rack? Yes! trên màn hình thì có thể kéo rack chứa mẫu ra ngoài để thực hiện 

chạy mẫu tiếp theo. 

 

TẮT MÁY VÀ THỰC HIỆN BẢO TRÌ 

Tắt máy hàng ngày  (hoặc sau khi hoạt động liên tục 24 giờ) 

 Chắc chắn rằng máy đang ở trạng thái READY 

 Thực hiện thao tác rửa kim ( RINSE PROBE) ( Trong phần bảo trì ) 

 Tăt công tắc bên trái máy phân tích 

Bảo trì hàng ngày ( Rinse Probe ) 

1. Rửa kim 

 Chắc chắn rằng máy ở trạng thái READY và có hóa chất rửa CA CLEAN I tại vị trí số I và CA Clean II tại vị trí II  

 Từ màn hình chính nhấn chọn Special Menu → Rinse Probe, máy sẽ hiển thị bảng thông báo sau : 

 

 Chon SET để bắt đầu thực hiện rửa 

 Máy sẽ tự động rửa trong vòng 6 phút 

 Sau khi rửa xong, thực hiện quy trình tắt máy cuối ngày 

2. Đổ bỏ nước thái và cuvette đã phản ứng 

3. Kiểm tra và thay giấy in nhiệt trên máy. 

4. Vệ sinh máy 

Bảo dưỡng khi cần 

 Tham khảo phần Bảo dưỡng _ Mainternance trong Hướng dẫn sử dụng. 


		2017-05-26T14:26:39+0700
	Công ty TNHH SYSMEX Việt Nam




