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1.1 Kích thước của máy           

 
 

 
 

                         

Component 
Width 
(mm) 

Depth 
(mm) 

Height 
(mm) 

Weight (kg) 

XN-1000/ 
XN-2000 

Analyzer and 
sampler included 

645 mm 755 mm 855 mm Approx.78 kg 

Bộ nén khí 280 mm 355 mm 400 mm Approx.17 kg 

 

1.2 Môi trường và nguyên lý hoạt động của máy 

 Môi trường hoạt động: 

 Nhiệt độ môi trường từ 10oC – 30oC. 

 Độ ẩm biến thiên trong khoảng 30 – 95%. 

 Sử dụng máy trong môi trường thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp. 

 Không đặt máy gần các thiết bị tạo sóng cao tần hoặc nơi bị nhiễu sóng Radio. 

 Tránh khu vực quá nóng, quá lạnh, và bụi bặm. 

 Nguyên lý hoạt động: 

 Nguyên lý đếm tế bào dòng chảy sử dụng laser bán dẫn 

Phương pháp đếm tế bào dòng chảy sử dụng laser bán dẫn và phân loại 

tế bào bằng cách chiếu chùm laser có bước sóng 633nm và phân tích 

cường độ ánh sáng tán xạ thẳng (FSC), ánh sáng tán xạ bên (SSC), và ánh 

sáng huỳnh quang bên (SFL). Cường độ của hai loại ánh sáng tán xạ (FSC 

và SSC) phản ánh được cấu trúc bề mặt tế bào, hình dạng hạt, cấu trúc 

nhân tế bào, chỉ số khúc xạ, và độ phản xạ của tế bào. Nhìn chung, tín 

hiệu FSC sẽ mạnh hơn với các tế bào có kích thước lớn, và tín hiệu SSC trở 

nên mạnh hơn với tế bào có cấu trúc nhân bên trong phức tạp hơn. 



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT                                                                                 

 

 

 

XN-1000    Hướng Dẫn Sử Dụng            Phiên Bản Tháng 1-2016 Trang 6 
 

Cường độ ánh sáng huỳnh quang chủ yếu phản ánh loại và số lượng axit 

nucleic và các bào quan của tế bào. Ba loại tín hiệu này được dùng để 

đếm và phân loại các tế bào bạch cầu, hồng cầu nhân, hồng cầu lưới, tiểu 

cầu, và phát hiện những tế bào bất thường và những tế bào chưa trưởng 

thành với sự trợ giúp của công nghệ kỹ thuật và các thuật toán tiên tiến. 

 

 
 

 

  Nguyên lý đo trở kháng tập trung dòng chảy động học 

 Kênh đo  : RBC/PLT 

 Hóa chất : Cellpack DCL/DST 

Kênh đo RBC/PLT đếm các tế bào hồng cầu và tiểu cầu bằng phương 

pháp trở kháng sử dụng dòng chảy động học. Mẫu pha loãng được đưa 

qua khe đếm và các tế bào máu sẽ được tạo áp lực đi vào giữa khe đếm 

nhờ dòng chảy tập trung. Khi tế bào đi qua chính giữa khe đếm, các 

thông tin thể tích của tế bào phản ánh qua xung điện sẽ được ghi nhận 

chính xác. Các tín hiệu của tế bào thu được rất nhạy nhờ sự đổi mới 

trong công nghệ phân tích dạng sóng độc đáo.  
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 Nguyên lý đo của phương pháp SLS-hemoglobin 

Kênh đo: HGB 

Hóa chất:  Cellpack DCL/DST, SULFOLYSER 

Phương pháp SLS-hemoglobin sử dụng sodium lauryl sulfate (SLS) để đo 

nồng độ của hemoglobin. Cơ chế phản ứng của phương pháp SLS-

hemoglobin bao gồm các bước sau: 

(1)   Bước 1 (Phản ứng ly giải giữa SLS và màng tế bào hồng cầu) 

SLS liên kết với màng của các tế bào hồng cầu bằng cách hấp thụ, 

chủ yếu là thông qua liên kết ion và một phần qua sự liên kết kỵ 

nước.Việc hấp thụ-liên kết đồng thời hòa tan phospholipid xảy ra 

trên màng tế bào hồng cầu. Điều này ảnh hưởng đến cấu trúc 

protein của màng tế bào, và hemoglobin sẽ được giải phóng ra từ 

các tế bào hồng cầu (ly giải). 

(2)   Bước 2 (Thay đổi trong cấu trúc của globin gây ra bởi SLS) 

Hemoglobin được giải phóng tại thời điểm ly giải, trải qua thay đổi 

về hình dạng vì những liên kết giữa các nhóm kỵ nước của SLS và 

globin. 
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(3)   Bước 3 (Oxy hóa Fe2+ thành Fe3+ ) 

Đồng thời với sự thay đổi hình dạng trong globin, phân tử sắt hóa 

trị hai có thể dễ dàng oxy hóa để chuyển đổi sang sắt hóa trị ba do 

oxy hòa tan kết hợp với sắt. 

(4)   Bước 4 (Định vị của SLS) 

Nhóm ưa nước của SLS liên kết với phân tử sắt hóa trị ba để tạo 

thành một phức hợp SLS-hemoglobin ổn định. Tổng thời gian phản 

ứng từ khi bắt đầu đến khi hình thành phức hợp ổn định là 10 giây 

khi sử dụng SULFOLYSER.  

SLS-hemoglobin cho thấy một đường cong hấp thụ với đỉnh tại 

bước sóng 535 nm và bờ tại bước sóng 560 nm. Máy phân tích sẽ 

chiếu xạ bước sóng 555nm và đo độ hấp thụ ánh sáng. 
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1.3 Màn hình hiển thị và các biểu tượng chức năng 

 Màn hình hiển thị 

       

 
 

 

 Các biểu tượng chức năng 

Trạng thái hiển thị đèn LED 

Xanh/Cam Sẵn sàng phân tích 

Xanh/Cam nhấp nháy Đang phân tích/đang kết nối 

Xanh Đang chờ tiến hành bảo trì/ tắt máy 

Xanh nhấp nháy Đang bảo trì 

Đỏ Báo lỗi không có alarm/ đang khởi động 

Đỏ nhấp nháy Báo lỗi có alarm 
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1.4 Hóa chất 

 Có 13 loại hóa chất được sử dụng cho máy huyết học XN-1000 
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 Tiêu hao cho các chế độ chạy mẫu: 
               

 

 Tiêu hao hóa chất cho các chế độ chạy mẫu: 
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 Tiêu hao hóa chất cho 1 mẫu (mL) 
 

Tên hóa chất CBC 
CBC+DIFF+RET 
+ WPC + PLT-F 

start-up * shutdown auto rinse * 

CELLPACK DCL 27.90 53.70 286.50 71.90 236.20 

SULFOLYSER 0.50 0.50 1.50  2.00 

LYSERCELL WNR 1.50 2.50 7.50  10.00 

FLOUROCELL WNR 0.02 0.02 0.06  0.08 

LYSERCELL WDF  1.50 4.50  6.00 

FLOUROCELL WDF  0.02 0.06  0.08 

LYSERCELL WPC  1.50 4.50  6.00 

FLOUROCELL WPC  0.02 0.06  0.08 

CELLPACK DFL  3.00 9.00  12.00 

FLOUROCELL RET  0.02 0.06  0.08 

FLOUROCELL PLT-F  0.02 0.06  0.08 

CELLCLEAN AUTO    4.00  

(* Không bao gồm chế độ chạy background) 
 

 Mã đặt hàng hóa chất. 
 

Mã hàng Tên hóa chất Đóng gói ĐVT 

ZPPCT661628 CELLPACK DCL (1 x 20L) Thùng 

BJ350971 
SULFOLYSER 

(2 x 1.5L) 
Chai 

AN577063 
LYSERCELL WNR 

(2 x 4L) 
Chai 

CP066715 
FLOUROCELL WNR 

(2 x 82ml) 
Chai 

AW993605 
LYSERCELL WDF 

(2 x 4L) 
Chai 



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT                                                                                 

 

 

 

XN-1000    Hướng Dẫn Sử Dụng            Phiên Bản Tháng 1-2016 Trang 13 
 

CV377552 
FLOUROCELL WDF 

(2 x 42ml) 
Chai 

CS412800 
LYSERCELL WPC 

(2 x 1.5L) 
Chai 

BU306227 FLOUROCELL WPC (2 x 12ml) Chai 

BT965910 CELLPACK DFL (2 x 1.5L) Chai 

BN337547 FLOUROCELL RET (2 x 12ml) Chai 

CD994563 
FLOUROCELL PLT-F 

(2 x 12ml) 
Chai 

Hóa chất chuẩn 

BV661822 XN Check Level 1 (8 x 3ml) Lọ 

AK060533 XN Check Level 2 (8 x 3ml) Lọ 

BR875289 XN Check Level 3 (8 x 3ml) Lọ 

BY698063 XN Check BF Level 1 (3 x 3ml) Lọ 

BY698063 XN Check BF Level 2 (3 x 3ml) Lọ 

Hóa chất rửa 

CF579595 CELLCLEAN AUTO (20 x 4ml) Hộp 
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2.1 KIỂM TRA TRƯỚC KHI BẬT MÁY 

2.1.1 Kiểm tra thiết bị 

 Kiểm tra đường ống và dây cáp bên ngoài 

 Đảm bảo rằng đường ống không bị tắc nghẽn hoặc bị uốn cong 

 Dây cáp nguồn luôn được gắn vào nguồn điện 

2.1.2 Kiểm tra thuốc thử 

 Kiểm tra lượng thuốc thử có đủ để sử dụng hay không. Trường hợp 
không đủ hóa chất, cần chuẩn bị thay thế hóa chất. 

 Nếu trong quá trình phân tích hết hóa chất, máy sẽ ngưng hoạt động 
sau khi hoàn tất mẫu cuối cùng, đồng thời cảnh báo người vận hành 
cần thay thế hóa chất. Quá trình chạy mẫu sẽ không thể thực hiện cho 
đến khi thuốc thử được thay xong. 

2.1.3 Kiểm tra bình nước thải 

 Đổ bỏ nước thải trong bình thải. 
 

 2.1.4 Kiểm tra bộ phận để mẫu 

 Lấy khay đựng mẫu bên trái và bên phải của máy ra ngoài 

 Kiểm tra và lấy giá đựng ống mẫu (nếu có) ra ngoài. 
 

2.2 MỞ MÁY 

 Khởi động IPU, máy tính sẽ tự động đăng nhập vào phần mềm XN 

 Gõ tên đăng nhập và mật khẩu 
 

                                                 
 Khi máy được khởi động, sẽ tự động thực hiện quá trình kiểm tra như 

sau: 
 Self-check:   Máy sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các bộ phận 

bên trong, rửa máy, và chờ cho nhiệt độ đạt tới mức ổn 
định.  
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 Background check:  Quá trình kiểm tra background sẽ 
được tiến hành 3 lần nếu như kết quả không nằm trong 
giới hạn đo.

  

             
 

 Khi tất cả các yêu cầu đã đạt, biểu tượng tình trạng kết nối ở góc dưới 
bên trái của máy chuyển sang màu xanh >>>>>máy đã sẵn sàng hoạt 
động (màn hình Ready). 

 

2.3 CHẠY QC 

 Máy huyết học XN-1000 hiển thị QC trên biểu đồ X-Bar và biểu đồ 
Levey Jenning. 

 Nên chạy QC dầu ngày, trước khi tiến hành đo mẫu, sau 8 giờ vận 
hành, sau khi thay thế hóa chất và các phụ kiện, sau khi thực hiện bảo 
trì, và nhất là khi có nghi ngờ về độ chính xác của kết quả đo mẫu 
bệnh. 
 

2.3.1 Chạy QC chế độ Manual 

1. Khi máy ở trạng thái đèn xanh (Ready). 

2. Trên thanh controll menu, click QC analysis. 
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3. Hộp thoại cho phép chọn File QC sẽ xuất hiện 
 

 

4. Chọn lô QC cần thực hiện và nhấn OK hoặc Cancel để quay trở lại QC 
Menu. 

5. Đưa lọ QC vào giá chứa mẫu và nhấn phím Start Switch. 

6. Sau chạy xong, máy sẽ hiển thi màn hình kết quả trên hộp thoại 
[Execute L-J]. 
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7. Nếu kết quả không bị báo lỗi (kết quả 
ngoài giới hạn sẽ được tô đỏ) thi 
chọn [Accept] để xác nhận kết quả 
chạy QC. Cancel để hủy bỏ kết quả 
QC. 

 

 
                                         

2.3.2 Chạy QC chế độ tự động 

1. Lấy QC ra khỏi kho lưu trữ và đặt ở nhiệt độ phòng khoảng 15 phút để 
QC được ổn định trước khi chạy. 

2. Đặt các lọ QCs có barcode vào khay chứa mẫu. 

3. Đặt khay chứa mẫu có các lọ QCs vào khu vực tải mẫu, máy sẽ tự động 
đọc barcode và tiến hành chạy QC, sau đó đưa kết quả vào biểu đồ. 

 

2.3.3 Nhập giá trị cho lô QC mới 

 Nhập số lô QC (Lot No) 

1. Đăng nhập vào account Admin của máy tính và chương trình phần 

mềm XN. 

2. Chép dữ liệu QC được hãng cung cấp vào ổ D\QC\Assay file trên 

máy tính. 
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3. Trên thanh công cụ, chọn 

[QC File] >>>> [Regist.], 
màn hình sẽ hiển thị hộp 
thoại [Input Lot 
Information]. 
 

 
                                   
                                                

4. Chọn control level và nhập vào số lô. 

5. Nhấn chọn [Clear Date] để nhập vào Exp. Date mới. 

6. Sau khi chọn [Read File] sẽ xuất hiện hộp thoại cho phép nhập 

đường dẫn đến nơi chứa dữ liệu QC. 
 

                                
                    

7. Xác nhận lại số lô và ngày hết hạn và nhấn OK. 
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8.3.1 Performing lot registration manually 

 

 Nhập Target và Limit                                                        

1. Từ hộp thoại [Input Lot Information], ở phần [Target/Limit]. 

                                                   

                          

2. Nhấn chọn tất cả các thông số trong danh sách, sau đó nhấn 

Autosetting, sẽ xuất hiện hộp thoại khác 

3. Sau khi click vào [Select Data], các giá trị ngưỡng và giới hạn sẽ 

được tự động tính toán và hiển thị phía bên phải hộp thoại.  
Chọn OK. 

 

 
 

4. Sau đó nhấn Read Assay để nhập đường dẫn  
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5. Xác nhận lại số lô và ngày hết hạn và nhấn OK. 

 

 Thay đổi số lô QC 

1. Từ màn hình QC File, nhấn chọn [Modify] trên thanh công cụ. 

2.  Hiển thị hộp thoại [Input Lot Information] 

 

                                                    
 

3. Hộp thoại này cho phép thay đổi số lô mới, ngày hết hạn và 

giá trị Target và Limit. Sau khi hoàn tất, nhấn Read File. 

4. Nhập đường dẫn và xác nhận số lô, ngày hết hạn. Nhấn OK. 

 
 
 

2.4 ĐĂNG KÍ VÀ CHẠY MẪU 

2.4.1 Chuẩn bị mẫu  

 Lấy mẫu vào ống EDTA theo thể tích ghi trên ống. 
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 Mẫu phải được phân tích trong vòng 4 giờ, nếu hơn 4 giờ thì mẫu phải 
được bảo quản ở 2oC – 8oC. 

  2.4.2 Chạy mẫu chế độ thường (Manual Mode) 

1. Từ Control Menu, nhấn chọn Change Analysis Mode 

                

                                                                
 

2. Nhấn chọn Whole Blood(WB) mode và chọn OK. 

 

                                                                                     
 

3. Trên Control Menu, chọn Manual Analyze. 

4. Nhập thông tin và số thứ tự của bệnh nhân (Sample No và Patient ID). 

5. Nhấn chọn Decrete tests muốn tiến hành và OK. 
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6. Lắc đều mẫu bệnh nhân và đưa mẫu vào vị trí giá chứa mẫu thường (1). 

                                                                    

7. Nhấn Start Switch và quá trình hút mẫu được tiến hành. 

                                                   
 

8. Sau khi hoàn tất, tube holder sẽ tự động đưa mẫu ra ngoài 
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9. Sau khi lấy mẫu bệnh, nhấn mode switch để tube holder về vị trí ban 

đầu. 

10. Ở chế độ manual, máy sẽ hút 88uL mẫu. 

 
                 2.4.3 Chạy mẫu chế độ tự động (Sampler Mode) 
 

 Với chế độ chạy mẫu tự động thi quá trình lắc mẫu, hút mẫu, và phân 

tích mẫu đều được thực hiện tự động.  

 Ống chứa mẫu phải được đậy nắp và đặt trong giá đựng mẫu. 

 Barcode dán lên thân ổng phải được nhìn thấy rõ ở khe đọc khi đặt 

ống mẫu vào rack. 

 Đưa rack vào khe của bộ tải mẫu, máy sẽ tự động phát hiện rack và 

tiến hành chạy mẫu. 

 Bộ tải mẫu có thể chứa tối đa 5 racks. 

 Sau khi chạy mẫu hoàn tất, rack sẽ được đưa ra ngoài, bên trái bộ tải 

mẫu. 

 

                                         

                 2.4.4 Chạy mẫu chế độ pha loãng 

  Mẫu pha loãng sẽ được chạy ở chế độ Manual mode. 

 Thực hiện pha loãng mẫu bên ngoài theo tỉ lệ 1:7 trong ống eppendorf 
(tối thiểu 60uL mẫu + 360 uL cellpack). 

1. Từ Control Menu, nhấn chọn Change Analysis Mode 

2. Nhấn chọn Dilution mode và chọn OK. 
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3. Trên Control Menu, chọn Manual Analyze 

 
                                                                            

 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 

              

 
 
 
 
 

4. Nhập thông tin và số thứ tự của bệnh nhân (Sample No và 

Patient ID). 

5. Nhấn chọn Decrete tests muốn tiến hành và nhấn chọn Cap Open 

cho chế  độ pha loãng. 

6. Lắc đều mẫu bệnh nhân và đưa mẫu vào vị trí giá chứa mẫu 

thường (1)và vị trí số (2) – giá chứa mẫu cỡ nhỏ hoặc eppendorf 

(nếu sử dụng)– để giảm thể tích chết. 

7. Ở chế độ pha loãng, máy sẽ hút 70uL mẫu. 

8. Nhấn Start Switch và quá trình hút mẫu được tiến hành. 

9. Sau khi hoàn tất, tube holder sẽ tự động đưa mẫu ra ngoài. 

10. Sau khi lấy mẫu bệnh, nhấn mode switch để tube holder về vị trí 

ban đầu. 
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2.4.5 Chạy mẫu ở chế độ Body Fluid 

1. Từ Control Menu, nhấn chọn Change Analysis Mode 

2. Nhấn chọn Body Fluid mode và chọn OK. 

                                                              
 

3. Máy sẽ tự động thực hiện background check cho chế độ Body Fluid 

      
 Nếu kết quả nằm trong giới hạn đo thì đèn xanh sẽ được sáng lên 

và sẵn sàng cho quá trình phân tích mẫu Body Fluid. 

4. Sau khi mẫu được lắc đều, đặt mẫu vào vị trí giá chứa mẫu thường.  

5. Nhấn nút start switches và việc hút mẫu dẽ được tiến hành. 

7. Sau khi lấy mẫu bệnh, nhấn mode switch để giá chứa mẫu về vị trí ban 

đầu. 
  
 
2.4.6 Chế độ “WORK LIST” 

 Chế độ Worklist cho phép đăng kí, hiển thị, chỉnh sửa, và xóa các phân tích 
đăng kí.   

 Khả năng lưu trữ đến 2000 mẫu đăng kí.  

 Người sử dụng có thể sắp xếp, lọc, tìm mẫu đã đăng kí. 
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 Quy trình đăng kí mẫu bằng WorkList: 

 

1. Từ thanh công cụ, nhấn chọn [Regist], hộp thọai bên dưới 
sẽ hiển thị: 

 
 

 

2. Nhập dữ liệu vào các ô hiển thị thông tin 

 [Sample No]:   Nhập số thứ tự mẫu (nếu có) hoặc máy có 
                         chế độ tự  động tăng dần. Có thể nhập đến 
                        22 kí tự. 

 [Rack No]:         Nhập vào số Rack và vị trí ống mẫu. Có thể  
                    nhập đến 6 kí tự.  Chỉ có thể nhập thông 
                    tin nếu Analysis Ordering được cài đặt 
                    [Rack No./Tube Pos.]. Trong hộp thọai  
                    Modify, [Rack No.] bị mờ đi, không thể  
                    chỉnh sửa. 
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 [Tube Pos]:      Có 10 vị trí có thể nhập cho một rack. Chỉ 
                    có thể nhập thông tin nếu Analysis 
                    Ordering được cài đặt [Rack No. /Tube  
                    Pos.]. Trong hộp thọai Modify, [Rack No.] 
                    bị mờ đi, không thể chỉnh sửa. 

 [Rack unit  
registration]:   Tích chọn nếu đăng kí theo rack. Không thể 

                    đăng kí  nếu có ít hơn 10 mẫu. Chỉ có 
                    thể nhập thông tin nếu Analysis Ordering 
                    được cài đặt [Rack No./Tube Pos.]. 

 [Discrete] :       Có thể chọn CBC, CBC+DIFF, hoặc có thể  
                           tự do chọn từng thông số riêng lẽ. 

 [Sample  
Comment]        Nhập vào ghi chú. Có thể nhập đến 40 kí  
                            tự.  

 [Pat. ID]     :     Nhập vào ID bệnh nhân. Có thể nhập đến  
                          16 kí tự .  
                          Khi nhập vào Pat.ID  phù hợp thì thông  
                          tin bệnh sẽ được tìm tự động hiển thị. 

 [Pat. Infor.] :    Thông tin bệnh nhân 

 

3. Nhấn OK. 

 [Continuous Registration] : Khi chức năng này được bật, mẫu sẽ 
được đăng kí từ 1-10. Sau khi hòan tất thì hộp thọai [Regist Oder] sẽ 
hiển thị tiếp theo. 

 
 
 
 
 
 
 

   2.5  KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

2.5.1 Hiển thị kết quả phân tích 

 Nhấn chọn Explorer trên thanh công cụ, màn hình hiển thị kết quả như 
sau. 
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 Thông tin hiển thị sau khi phân tích mẫu: 
  

Validate V Mẫu đã được xác nhận 

Sample 
information 

I   - Initial 
M - Manual 
A -  Auto incremented 

Tự động 
Đăng kí bằng tay 
Tự dộng tăng dần 
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B -  Barcode 
C -  Host computer 

Có barcode 
Có kết nối mạng 

Analysis 
mode 

WB : Wholeblood 
LW : Low WBC 
PD  : Pre dilution 
BF  : Body Fluid 

Máu toàn phần 
Wbc thấp 
Pha loãng 
Dịch cơ thể 

P/N 
 
 

D    : DIFF 
M : Morphology 
C  : Couting 

Bất thường về các thành 
phần tế bào 
Bất thường về hình thái 
Bất thường về số lượng 

Action Check  
Review 

Kiểm tra 
Xem lại kết quả khi cần 

Error Function 
Result 

Lỗi đọc barcode  
Lỗi hút mẫu, thiếu mẫu.  

Printed D  : Data printer 
G  : Graphic printer 
H  : Host 

In dữ liệu 
In hình ảnh, biều đồ 
Kết nối mạng 

 

 Màn hình hiển thị cho Body Fluid mode 
 

                                                               
             

 2.5.2 Tìm kết quả đã phân tích  

1. Từ màn hình Explorer, nhấn chọn Find trên thanh công cụ. 

2. Nhập kết quả hoặc chọn PREV./ NEXT để đến kết quả cần tìm. 

3. Close để đóng hộp thoại 
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            2.5.3  Chỉnh sửa thông tin bệnh nhân trên kết quả đã phân tích 

 Trước khi chỉnh sửa thông tin bệnh nhân cần đảm bảo kết quả chưa 

được validate, nếu kết quả đã được xác nhận thì không thể chỉnh sửa. 

 Để hủy bỏ xác nhận, nhấn chọn [Validate] trên thanh công cụ, sau đó 

tiến hành chỉnh sửa thông tin. 

 Nếu màn hình explorer chỉ hiển thị 20 kết quả gần nhất thì thông tin 

bệnh nhân cũng không thể được chỉnh sửa >>>>>> Nhấn chọn biểu 

tượng [Last 20] để hiển thị được nhiều kết quả hơn. 

1. Nhấn chọn [Modify] trên thanh công cụ, cửa sổ chỉnh sửa thông 

tin sẽ hiển thị. 

2. Nhập số ID mới của bệnh nhân vào ô pat ID. 

3. Sample No sẽ mặc định theo số  cũ trước đó. 

4. Sau đó click OK để xác nhận. Cần validate lại kết quả trước khi in 

ra hoặc chuyển về hệ thống máy chủ. 

 

                                 
 

           2.5.4 In kết quả và chuyển dữ liệu về máy chủ 

 Từ màn hình Explorer, chọn những kết quả (đã được Validate) 

cần in ra hoặc chuyển về máy chủ. 

 Nhấn chọn Printed trên thanh công cụ. 

 Chọn GP report để in kết quả hoặc chọn HC để chuyển kết quả về 

máy chủ. 

 

2.5.5 Lưu trữ kết quả 

 Chọn một hoặc nhiều kết quả cần lưu trữ (back up). 

 Nhấn File >>> Backup trên thanh công cụ. 
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 Lưu trữ theo đường dẫn tự chọn. 

 Nhấn Save để lưu trữ kết quả đã chọn. 

 

2.5.6 Phục hồi kết quả 

 Nhấn File >>> Restore trên thanh công cụ. 

 Chọn kết quả cần phục hồi (restore). 

 Nhấn Open để phục hồi kết quả đã chọn. 

 

 

 

 

 

 

2.5.7 Hiển thị kết quả chi tiết (màn hình Browser) 

 

 
                                                        Màn hình Browser 

 Màn hình Browser có thể mở theo nhiểu cách khác nhau: 

- Nhấn biểu tượng Data Browser trên màn hình Menu 

- Nhấn biểu tượng Data Browser trên thanh công cụ. 

 Màn hình Browser bao gồm: 

- Thông tin mẫu (khung màu đỏ): Bình thường, bất thường, số thứ tự  

mẫu, ngày giờ phân tích. 
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- Kết quả phân tích (khung màu xanh dương) 

- Cờ báo tương ứng cho WBC, RBC, PLT và cách xử lí (khung màu tím) 

 Màn hình chính (chế độ WB/ Low WBC/ PD/ HPC*) 

 
* Nếu có 

Item Hiển thị các thông số phân tích 

Data Hiển thị kết quả phân tích 

Unit Đơn vị 

LL & UL Hiển thị giới hạn của từng thông số 

WBC Flags 
Hiển thị cờ báo bất thường hoặc/và cờ báo nghi ngờ của WBC 
nếu có 

RBC Flags Hiển thị cờ báo bất thường hoặc/và cờ báo nghi ngờ của RBC 
nếu có 

PLT Flags Hiển thị cờ báo bất thường hoặc/và cờ báo nghi ngờ của PLT nếu 
có 

Action Hiển thị hướng xử lý nếu có 

Error/Rule 
Comments 

Hiển thị lỗi hoặc/và các điều kiện đã được cài đặt trên máy 

 Kí hiệu đi cùng kết quả phân tích: 

Kí hiệu Ý Nghĩa 

@ Kết quả vượt quá giới hạn tuyến tính 

* Kết quả thiếu độ tin cậy 
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+, - Kết quả vượt quá giới hạn cho phép (thấp/cao) 

“-------“ 

Analyis ipossible 
Kết quả không thể xuất do lỗi phân tích 

“++++” 

Out of Range 
Vượt quá giới hạn hiển thị 

“        “ (Blank) Không được đăng kí 

 

 

 

 Màn hình chính (chế độ Dịch cơ thể -Body Fluid) 

 
 

 Biểu đồ (chế độ WB/ Low WBC/ PD/ HPC*) 

 
          (* Nếu có) 

- Scattergram: biểu đồ tán xạ kênh DIFF ( màu cam) 

- Distribution: Biểu đồ cho thấy độ phân bố của RBC/PLT (màu vàng) 
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 Biểu đồ (chế độ Dịch cơ thể -Body Fluid) 

 

- Scattergram: biểu đồ tán xạ phân bố theo 2 chiều kênh DIFF (màu cam) 

- Distribution: Biểu đồ cho thấy độ phân bố của RBC (màu xanh lá cây) 

 

 Cờ báo 

CỜ BÁO BẤT THƯỜNG “ABNORMAL FLAGGING” 

WBC – BẠCH CẦU 

WBC Abn Scattergram Biểu đồ tán xạ bạch cầu bất thường 

Neutropenia Số lượng bạch cầu Neutro thấp 

Neutrophilia Số lượng bạch cầu Neutro cao 

Lymphopenia Số lượng bạch cầu Lympho thấp 

Lymphocytosis Số lượng bạch cầu Lympho cao 

Monocytosis Số lượng bạch cầu Mono cao 

Eosinophilia Số lượng bạch cầu Eo cao 

Basophilia Số lượng bạch cầu Baso cao 

Leukocytopenia Tổng số đếm bạch cầu thấp 

RBC- HỒNG CẦU 

RBC Abn Distribution Biểu đồ phân bố hồng cầu bất thường 

Dimorphic Population Biểu đồ phân bố hồng cầu có hai đỉnh 

Anisocytosis Hồng cầu có kích thước không đồng đều 
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Microcytosis Hồng cầu nhỏ 

Macrocytosis Hồng cầu lớn 

Hypochromia Hồng cầu nhược trương 

Anemia Thiếu máu 

Erythrocytosis Tăng số lượng hồng cầu 

 

PLT- TIỂU CẦU 

PLT Abn Distribution Biểu đồ phân bố tiểu cầu bất thường 

PLT Abn Scattergram Biểu đồ tán xạ tiểu cầu bất thường 

Thrombocytopenia Số lượng tiểu cầu thấp 

Thrombocytosis Số lượng tiểu cầu cao 

 

CỜ BÁO NGHI NGỜ “SUSPECT  FLAGGING ?” 

WBC – BẠCH CẦU 

Blasts? Nghi ngờ có xuất hiện tế bào ở khu vực Blast 

Abn Lympho? Nghi ngờ có xuất hiện tế bào ở khu vực Blast 

Left Shift? Nghi ngờ có xuất hiện tế bào ở khu vực Left Shift 

Atypical Lympho? 
Nghi ngờ có xuất hiện tế bào ở khu vực atypical 

Lymp 

RBC- HỒNG CẦU 

RBC 

Agglutination? 
Nghi ngờ có ngưng kết hồng cầu 

Turbidity/HGB 

Interf? 
Nghi ngờ HGB bị ảnh hưởng bởi mẫu có độ đục cao 

Iron 

Deficiency? 
Nghi ngờ thiếu máu thiếu sắt 

HGB Defect? Bất thường HGB 
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Fragments? Nghi ngờ có mảnh vỡ hồng cầu 

PLT- TIỂU CẦU 

PLT Clumps? Nghi ngờ có tiểu cầu kết cụm (Kênh DIFF) 

 

 

 

 

 

 

 2.6 TẮT MÁY CUỐI NGÀY 

 Nên khởi động lại máy sau 24 giờ sử dụng, sau khi phân tích được 500 mẫu và 

ít nhất 1 lần vào cuối ngày. 

1. Từ Control Menu, Chọn Shutdown >>>>hộp thoại sẽ xuất hiện. 

 

 

 

 

2. Cho 4ml dung dịch Cellclean vào tube, sau đó đặt tube vào vị trí giá chứa 

mẫu (1) và mở nắp. 

3. Nhấn Start switch , việc rửa máysẽ bắt đầu. Quá trình shutdown được 

tiến hành trong vòng 15 phút. Khi hoàn tất, dung dịch cellclean sẽ được 

đưa ra ngoài. 

4. Đóng phần mềm IPU, nhấn chọn [Exit IPU]. 

5. Chọn [YES] và tắt máy. 
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CHƯƠNG III   HƯỚNG DẪN XỬ LÍ CÁC LỖI THÔNG THƯỜNG 

3.1 HƯỚNG GIẢI QUYẾT 

Khi có lỗi xảy ra, máy sẽ báo alarm và đồng thời màn hình sẽ hiển thị 

bảng hướng dẫn trợ giúp. 

                                                                           

 [Accept]: Xác nhận lỗi được báo, thực hiện theo hướng dẫn 
  xử lí lỗi. Khi quá trình xử lí lỗi hoàn tất, lỗi cảnh   báo 

sẽ mất đi.                          
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 [Close]: Đóng màn hình trợ giúp và không thực hiện quá  
 trình chạy lại. 

 [Reset Alarm]: Tắt âm cảnh báo. 

 [Action] : Cách xử lí lỗi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 

3.2.1 Pressure and vacuum Error 

 

LỖI HIỂN THỊ CÁCH KHẮC PHỤC NGUYÊN  NHÂN 

    -0.04 MPa error 
     0.07 MPa  error 
     0.16 MPa error 
     0.25 MPa error. 
 

Chọn [execute] để kiểm tra 
buồng khí nén, kiểm tra núm 
điều chỉnh, và thông thoáng 
chất lỏng ủ trong buồng khí 
nén. 
Nếu vẫn báo lỗi >>> liên hệ với 
Sysmex. 
 

 
Áp suất bơm giảm, đường 
ống bị rò rỉ, núm điều chỉnh 
chưa chắc chắn, có chất lỏng 
trong buồng khí nén của bộ 
phận bẫy khí. 
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3.2.2 Temperature 
Errors 
 
 RH thermistor/temp. 
FCM react. chamber 
temp. 

 FCM detector temp.  
 FCM sheath temp.  
 FCM react. chamber 
 thermistor 
APD thermistor 
FCM detector therm. 
FCM sheath therm. 
Env.Temp. therm. 
 

 
 
 
 
 
Đợi cho nhiệt độ ổn định hoặc 
nằm trong giới hạn cho phép ( 
tối đa 30 phút). 
Nếu sau 30 phút vẫn báo lỗi 
>>>liên hệ với Sysmex. 
 

 
 
 
 
 
Nhiệt độ tương ứng của các 
đơn vị phản ứng ngoài giới 
hạn cho phép. 
 

3.2.3 Aspiration      
Errors 
 
CELLPACK DFL  
CELLPACK DCL  
SULFOLYSER  
Lysercell WNR  
Lysercell WDF  
FCM sheath  
RBC sheath fluid  

 
 
 
 
 
Kiểm tra lại đường ống và 
chọn [Execute] để mồi lại hóa 
chất 
 

 
 
 
 
 
Đường ống dẫn từ thùng hóa 
chất bị nghẽn hoặc có bọt 
khí. 
Rò rỉ từ đường ống. 
 

Fluorocell WNR  
Fluorocell WDF  
Fluorocell WPC  
Fluorocell RET  
Fluorocell PLT  

Đóng nắp hóa chất nhuộm. 
 
 

Nắp đậy hóa chất nhuộm mở 
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3.2.4 Reagents 
Replacement 
 
 CELLPACK DCL 
 SULFOLYSER 
 Lysercell WNR 
 Lysercell WDF 
 Lysercell WPC 
 CELLPACK DFL 
 CELLPACK DST 
 Fluorocell WNR 
 Fluorocell WDF 
 Fluorocell WPC 
 Fluorocell RET 
 Fluorocell PLT 

 

 
 
 
 
 
Kiểm tra lại đường ống và 
chọn [Execute] để mồi lại hóa 
chất 
 
 
 
Đóng nắp hóa chất nhuộm. 
 
 
Kiểm tra lại đường ống và mồi 
lại hóa chất. 

 
 
 
 
 
Đường ống dẫn từ thùng hóa 
chất bị nghẽn hoặc có bọt 
khí. 
Rò rỉ từ đường ống. 
 
 
Nắp đậy hóa chất nhuộm mở 
 
Hết hóa chất. 
Các đường ống bị nghẽn 
hoặc rò rỉ. 
 

3.2.5 Chambers Errors 
 

 
RBC/HGB chamber not 
draining. 
 
 
 
CELLPACK DCL air 
bubble sensor error. 
 
 
Waste chamber 1  
Waste chamber 2  
 
 
Exchange waste tank 
 

 
Chọn [Execute] để thực hiện 
quá trình loại bỏ tắc nghẽn. 
 
 
 
Kiểm tra thùng hóa chất. Chọn 
[Execute] để mồi hóa chất. 
 
 
Chọn [Execute] để loại bỏ 
nước còn đọng lại ở buồng 
thải. 
 
Thực hiện đổ nước thải. 

 
Đường ống dẫn buồng đo 
RBC/HGB đến thùng hóa 
chất bị tắc nghẽn. 
 
 
Có bọt khí trong đường ống 
dẫn dung dịch Cellpack DCL. 
 
 
Đường ống thoát nước từ 
buồng thải 1 và 2 bị tắc 
nghẽn. 
 
Nước thải đầy 

3.2.6 Motor Errors: 
 
FCM sheath motor  
RBC sheath motor  
WB aspiration motor 

 
 
 
Kiểm tra lại tình trạng máy 
bơm, sau đó nhấn chọn 
[Execute] để máy thực hiện  
motor operation test. 

 
 
  
Do ma sát với bộ phận bơm 
hút máu toàn phần và 
FCM(or RBC). 
Piston đẩy dung dịch sheath 
bị lỗi. 
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3.2.7 Sampler 
Operation Error 
 
Blood Asp Sensor Error 
 
 
 
 
 
 
 
Short Sample 
 
 
 
 
 
 
 
Rack Movement  Errors 
 
   Rack feed-in home 
   position error 
   Rack feed-in error 
   Rack ejection error 
   Rack ejection home 
   position error 
 
 
 

 
 
 
 
Trộn đều mẫu và chạy lại. 
Thực hiện auto rinse hoặc 
cleaning hoặc thay mới piercer 
nếu như error còn tồn tại. 
 Nếu thiết bị cần sửa chữa 
>>>liên hệ với Sysmex. 
 
 
Chạy mẫu bằng chế độ manual 
hoặc pha loãng. 
Thực hiện auto rinse hoặc 
cleaning hoặc thay mới piercer 
nếu như error còn tồn tại. 
 Nếu thiết bị cần sửa chữa 
>>>liên hệ với Sysmex. 
 
 
 
 
Loại bỏ bụi bẩn và bất cứ vật 
cản nào khác. 
Đặt rack lại vị trí ban đầu và 
chạy lại khi máy Ready 
 
 

 
 
 
 
Cảm biến hút mẫu bị lỗi 
Mật độ của mẫu không 
phù hợp 
Piercer và đường ống hút 
mẫu bị nghẽn. 
 
 
 
 
Thể tích máu không đủ. 
Bộ phận cảm biến không 
phát hiện được mực thể 
tích máu nhất định. 
Piercer và đường ống hút 
mẫu bị nghẽn. 
 
 
 
 
 
Rack để vào khay tải mẫu 
không hợp lệ hoặc có vật 
cản tên khat tải mẫu 
trong quá trình di chuyển. 
Thiết bị cảm biến dịch 
chuyển về vị trí ban đầu bị 
hỏng hoặc dơ vì bụi bẩn. 
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3.2.8 Analytical Error 
 
PLT sampling error 
RBC sampling error 
PLT-F sampling error 
RET sampling error 
WDF sampling error 
WNR sampling error 
WPC sampling error  
 
RET channel error 
WDF channel error 
PLT-F channel error 
WNR channel error 
WPC channel error 
PLT channel error 
RBC channel error 
 
Background check error 
 
 
 
HGB error 
 
 
 
 
 
 
RBC detector clog 
Bubbles in RBC detector 
 
 
 
Low count error 
 
 
 
Data Errors 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Trộn đều mẫu và chạy lại. 
 
 
 
 
 
 
 
Loại bỏ tắc nghẽn và tiến hành 
rinse Flowcell trong 
Maintenance. 
 
 
 
Chạy auto rinse 
Thay mới hóa chất. 
Loại bỏ tắc nghẽn. 
 
Thực hiện Auto Rinse 
 
 
 
 
 
 
Loại bỏ tắc nghẽn đường ống. 
 
 
 
 
Tiến hành quá trình rửa Auto 
Rinse. 
Rửa hoặc thay mới kim hút. 
 
Kiểm tra lại kết quả phân tích. 
Chọn Removed RBC Detector 
Clogs trong cửa sổ 
Maintenance để rửa tự động. 
Sau đó chạy lại mẫu. 

 
 
 
 
 
Mật độ của mẫu không phù 
hợp 
 
 
 
 
 
 
Nghẽn trong bộ phận 
detector FCM 
 
 
 
 
Có bọt khí. 
Nghẹt, dơ, và tắc nghẽn. 
Hóa chất bị hư. 
 
Giá trị HGB sau khi chạy 
background nằm ngoài giới 
hạn cho phép. 
Có bọt khí trong đường ống 
đo HGB 
 
Đường ống đo RBC bị tắc 
nghẽn do cục đông hoặc có 
cuấy hiện bọt khí trong 
đường ống. 
Lỗi trong quá trình đo mẫu. 
 
Kim hút bị nghẹt. 
Nghẹt tại đường ống WB. 
 
 
Kết quả phân tích nằm ngoài 
giới hạn (cao hơn hoặc thấp 
hơn) do màng đếm bị dơ 
hoặc do mẫu bất thường. 
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3.2.9 Errors related  to 
the laser. 
 
FCM detector cover 
 
 
 
 
 
 
 
Laser life 
 
 
 
 
Laser output error 
 

 
 
 
 
 
Đóng nắp khối dò quang học. 
Nếu vẫn báo lỗi, bộ phận cảm 
biến có thể bị hư >>> thay mới 
bộ cảm biến. Liên hệ công ty 
Sysmex. 
 
Tắt nguồn điện và bật lại. Liên 
hệ công ty Sysmex. 
 
 
 
Cần thay mới laser. 

 
 
 
 
Khối dò quang học đang mở. 
Cảm biến khối dò quang học 
bị lỗi. 
 
 
 
 
Thời gian sử dụng laser sắp 
hết. 
(Vẫn có thể phân tích được). 
 
Sản lượng laser vượt quá 
mức cho phép. 

3.2.10 Errors relate    to 
quality control 
 
L-J Control Error 
X-barM control error 
X-bar control error 
 
 
 
 
 
Control has expired. 
 
 
Control is not entered. 
 

 
 
 
 
Dựa trên biểu đồ QC, kiểm tra 
những thông số vượt quá giới 
hạn cho phép, 
Sau đó chọn [Accept]. 
Tiến hành Calib nếu cần thiết. 
 
 
Thay lô QC mới và nhập mới 
giá trị lô QC đó.  
 
 
Nhập giá trị lô QC mới và sử 
dụng 

 
 
 
  
Kết quả QC bất thường. 
 
 
 
 
 
 
 
QC hết hạn sử dụng. 
 
 
Lô QC đang chạy chưa được 
đăng kí trên máy. 

3.2.11 Errors relate to 
user maintenance and 
warnings. 
 

Piercer replacement is 
required. 
 
Cleaning 
 
 

 
 
 
 
Tắt máy phân tích và thay kim 
hút mới. 
 
Nhấn chọn [Execute] trong 
hộp thoại Help, sau đó tiến 
hành Cleaning. 

 
 
 
 
Thời gian cần thay thế kim 
hút mẫu. 
 
Thời gian cần tiến hành 
Cleaning. 



CHƯƠNG IV    HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ                                           
 

 

XN-1000    Hướng Dẫn Sử Dụng            Phiên Bản Tháng 1-2016 Trang 44 
 

 

 

 
Bảo Trì Khi Cần Thiết 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thay Thế 
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      4.1 Bảo trì hàng ngày 

Tắt máy cuối ngày: Tắt máy theo quy trình shutdown và rút dây điện nguồn.  
 Tắt máy in. 
 

4.2 Bảo trì khi cần thiết 

4.2.1 Đổ nước thải 

 
 
 
1. Vặn nắp bình thải theo hướng mũi tên (1). 

 

 
 

2. Kéo nắp bình thải theo hướng mũi tên (2). 

 

 

 
 
3. Rút ống và nắp ra ngoài, sau đó đổ phần nước thải bên trong. 
 

4. Gắn bình vào lại vị trí cũ và vặn nắp bình thải theo hướng ngược chiều với 

chiều mũi tên (1). 
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4.2.2 Rửa buồng thải  

1. Trong cửa sổ Mantenance, nhấn chọn [Rinse 

Waste Chamber]. Hộp thoại sẽ xuất hiện. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Cho 4 mL CellClean vào ống nghiệm. 

 
3. Đưa ống nghiệm có chứa CellClean vào vị trí đặt 

mẫu và mở nắp. 

 
 

4.Nhấn nút Start Switch trên máy phân tích, quá trình 

rửa sẽ được tiến hành trong 15 phút. 

 

5.Chờ khi quá trình rửa hoàn tất, lấy ống CellClean ra 

ngoài và nhấn nút Mode Switch. 
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 4.2.3 Rửa buồng đếm hồng cầu 

1. Tắt IPU và máy phân tích. Mở nắp mặt 
trước máy phân tích và mở đến mức cao 
nhất. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vặn mở nút khóa nắp bộ phận đo theo 

hướng mũi tên. 
 
 
 

 
 

 
 

 

3. Đẩy nhẹ nắp bộ phận đo 

và kéo ra ngoài theo 
hướng mũi tên. 

 
 
 
 
 
 

4. Vặn và lấy nắp buồng 

đếm ra ngoài theo hướng 
mũi tên. 

 
 
 
 
 
 

5. Ngâm bàn chải vào dung 

dịch CellClean, sau đó 
phết nhẹ nhàng lên khe 
đếm.  
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6.Đặt nắp buồng đếm vào lại vị trí cũ và xoay theo chiều ngược lại với chiều 

mũi tên ở bước 4. 

7.Lắp nắp đậy của bộ phận đo và vặn nút khóa chặt và đóng nắp mặt trước 

máy phân tích. 

8.Bật công tắc nguồn. 

 

4.2.4 Loại bỏ bọt khí 

1. Trên thanh Menu, nhấn chọn Maintenance. 

2. Chọn [Remove Air Bubbles]. Cửa sổ xuất hiện và quá trình đẩy khí sẽ được 
tiến hành. Sau khi hoàn tất, cửa sổ sẽ tự động đóng lại. 

 

4.2.5 Rửa buồng đo (Flowcell) 

1. Trong cửa sổ [Rinse Flowcell]. Hộp thoại sẽ 

xuất hiện. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Cho 4 mL CellClean vào ống nghiệm. Sau đó đưa ống nghiệm có chứa 

CellClean vào vị trí đặt mẫu và mở nắp. 

3. Nhấn nút Start Switch trên máy phân tích, quá trình rửa sẽ được tiến 

hành trong 10 phút.  

4. Chờ khi quá trình rửa hoàn tất, lấy ống CellClean ra ngoài và nhấn nút 

Mode Switch.  

4.2.6 Loại bỏ tắc nghẽn trong đường ống đo RBC 

1. Trên thanh Menu, nhấn chọn Maintenance. 

2. Chọn [Remove Clogs]. Cửa sổ xuất hiện và quá trình loại bỏ tắc nghẽn sẽ 

được tiến hành. Sau khi hoàn tất, cửa sổ sẽ tự động đóng lại. 
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4.2.7 Kiểm tra và loại bỏ dịch tồn đọng trong Trap Chamber 

1. Mở nắp mặt trước máy phân tích. 

2. Tháo gỡ buồng bẫy khí nén bằng cách quay 

theo hướng mũi tên. 
 

 
 
 
 
 

3. Đổ nước ứ đọng lại trong buồng. 

4. Tháo gỡ phao và đặt vào buồng bẫy khí. 

5. Để đính buồng bẫy khí nén vào vị trí cũ, quay 

nó ngược chiều với hướng mũi tên ở bước 2. 
 
 
 

6.Đóng nắp máy phân tích. 

 

 

 
 
 

 

4.2.8 Điều chỉnh áp suất (0.25 MPa) 

 

1. Trong Maintenance menu, chọn 
[Pressure Adjustment]. Màn hình sẽ 
hiển thị cửa sổ Pressure Adjustment. 
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2. Nới lỏng vít an toàn của núm điều chỉnh áp 

suất 0.25 MPa ở phía trước bộ phận khí 
nén. 

 
 
 
 
 
 

3. Điều chỉnh áp suất 0.25 MPa cao hay thấp 

bằng cách xoay nút vặn theo hướng dẫn 
của mũi tên.  

 

 

 

4. Khóa vít an toàn của núm điều chỉnh áp suất 0.25 MPa, lưu ý núm điều 

chỉnh vẫn ở vị trí vừa điều chỉnh. 

5. Nhấn [Close] trong cửa sổ [Pressure adjustment] để đóng hộp thoại. 

 

4.2.9 Điều chỉnh áp suất (0.16 MPa) 

1. Trong Maintenance menu, chọn [Pressure Adjustment].  

2. Mở nắp phía mặt trước máy phân tích. 

 

 3. Kéo núm điều chỉnh theo hướng mũi 

tên để mở khóa. 
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4. Điều chỉnh áp suất cao hay thấp bằng 

cách xoay núm điềi chỉnh theo hướng 
dẫn của mũi tên. 

5. Đẩy núm điều chỉnh về lại vị trí ban đầu 

để khóa lại và đóng nắp máy phân tích. 

6.  Nhấn [Close] để đóng cửa sổ lại. 

     

 

4.2.10 Điều chỉnh áp suất (0.07 MPa) 

1. Trong Maintenance menu, chọn [Pressure Adjustment].  

2. Mở nắp phía mặt trước máy phân tích. 

3. Kéo núm điều chỉnh theo hướng mũi tên 

để mở khóa. 
 
 
 
  
 
 
 

4.Điều chỉnh áp suất cao hay thấp bằng 

cách xoay núm điềi chỉnh theo hướng 
dẫn của mũi tên. 

 

5.Đẩy núm điều chỉnh về lại vị trí ban đầu 

khóa lại và đóng nắp máy phân tích. 

6. Nhấn [Close] để đóng cửa sổ lại. 
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4.3 THAY THẾ 

4.3.1 Thay hóa chất 

Hộp thoại [Reagent Replacement] cho phép người vận hành kiểm tra thể 
tích còn lại của hóa chất. Nếu hóa chất hết trong quá trình phân tích, máy 
sẻ dừng hoạt động và thông báo lỗi sẽ hiển thị trên Control Menu. 

 

1.Nhấn chọn Help trong Control Menu. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Chọn [Execute]. 
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4.3.2 Mồi hóa chất 

1.Trong Maintenance menu, nhấn chọn  

[Reagent Replenishment]. Hộp thoại sẽ 
xuất hiện. 

 

2. Chọn tên hóa chất cần mồi, sau đó 

nhấn [Execute].  
Quá trình mồi sẽ được tiến hành, sau 
khi hoàn tất hộp thoại sẽ tự động đóng 
lại. 
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 GIỚI HẠN HỆ THỐNG/ KHẢ NĂNG GÂY NHIỄU MẪU 

5.1 WBC 

 

5.1.1 Trường hợp hệ thống sẽ báo giả số lượng bạch cầu thấp: 

 Kết dính bạch cầu 

5.1.2 Trường hợp hệ thống sẽ báo giả số lượng bạch cầu cao: 

 Tiểu cầu kết cụm 

 Hồng cầu kháng ly giải 

 Ngưng kết lạnh 

 Sợi huyết 

 Cryoprotein 

 Cryoglobulin 

 Tiểu cầu khổng lồ (tiểu cầu > 1,000,000/uL)  

(Essential Throbocytosis- tăng tiểu cầu cần thiết: Số lượng tiểu cầu 

thường ở mức cao hơn 1,000,000/uL hoặc thấp hơn 450,000/uL, do đó 

ti6e3u cầu khổng lồ thường xuất hiện trong tiê bản máu.) 

5.2 RBC 

 

5.2.1 Trường hợp hệ thống sẽ báo giả số lượng hồng cầu thấp: 

 Ngưng kết lạnh 

 Hồng cầu kích thước nhỏ 

 Hồng cầu bị phân mảnh 

5.2.2 Trường hợp hệ thống sẽ báo giả số lượng hồng cầu cao: 

 Tăng bạch cầu (> 100,000/uL) 

 Tiểu cầu khổng lồ (tiểu cầu > 1,000,000/uL)  

5.3 HBG 

Trường hợp hệ thống sẽ báo giả nồng độ HGB cao: 

 Tăng bạch cầu (> 100,000/uL) 

 Lipemia ( Mỡ máu) 

(Lipemia làm tăng nồng độ HGB do độ đục của huyết thanh. Khi độ đục 

ảnh hưởng đến giá trị HGB, hệ thống sẽ báo lỗi “H&H check Fail”. 

 Protein bất thường 
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5.4 HCT 

5.4.1 Trường hợp hệ thống sẽ báo giả giá trị HCT thấp: 

 Ngưng kết lạnh 

 Hồng cầu kích thước nhỏ 

 Hồng cầu bị phân mảnh 

5.4.2 Trường hợp hệ thống sẽ báo giả giá trị HCT cao: 

 Tăng bạch cầu (>100,000/uL) 

 Tiểu đường mức nghiêm trọng 

 Sherocytosis ( chứng tăng hồng cầu hình cầu) 

 Ure máu. 

5.5 PLT 

 

5.5.1 Trường hợp hệ thống sẽ báo giả số lượng tiểu cầu thấp: 

 Tiểu cầu kết cụm 

 Giảm tiểu cầu giả tạo (psseudothrombocytopenia) do tiểu cầu kết cụm. 

Khuyến cáo trường hợp này nên lấy máu lại và lắc đều mẫu sau khi lấy 

máu và trước khi phân tích. 

 Tiểu cầu khổng lồ. 

5.5.2 Trường hợp hệ thống sẽ báo giả số lượng tiểu cầu cao: 

 Hồng cầu kích thước nhỏ 

 Hồng cầu bị phân mảnh 

 Bạch cầu phân mảnh 

 Cryoglobulin 

 Cryoprotein 

5.6 RET 

Trường hợp hệ thống sẽ báo giả số lượng hồng cấu lưới cao: 

 Ngưng kết lạnh 

 Tiểu cầu khổng lồ 

 Tiểu cầu kết cụm 

 Bạch cầu phân mảnh 

 Thể Howell-Jolly 

 Malaria (vi trùng sốt rét) 
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