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KHỞI ĐỘNG MÁY 
 
 Bật công tắc nguồn trên SCC (CPU máy 

tính). Đợi cho đến khi phần mềm hệ thống 

khởi động xong, trên monitor sẽ hiện ra màn 

hình chính (Snapshot Screen). 

 Bật công tắc nguồn trên máy. Trên màn hình 

chính, Bộ phận lấy mẫu (RSH) & thân máy 

(PM) sẽ chuyển từ trạng thái OFFLINE  

STOPPED. 

 Chọn RSH & PM. Nhấn STARTUP (F5) để 

khởi động máy. Trên màn hình chính, SH & 

PM sẽ chuyển từ trạng thái STOPPED  

READY. 

Khi máy chuyển sang trạng thái READY thì có 

thể tiến hành cập nhật rác thải, các dung dịch 

chạy máy và các hóa chất xét nghiệm. 
Chọn RSH & PM. Nhấn RUN (F8) để khởi 

động chạy mẫu. Trên màn hình chính, SH & 

PM sẽ chuyển từ trạng thái READY  

RUNNING 
 

 
Khi máy có sự cố / trục trặc hay cần sự hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ VPĐD Abbott Diagnostics – 
Bộ phận hỗ trợ khách hàng.  Tel: 1800 58 58 80 – Fax: 08. 3827 2602 

TẮT MÁY 
 
Không nên tắt máy nếu sử dụng máy hàng 

ngày.  

Chỉ tắt máy khi cần thiết. Lúc này, cần phải 

lấy tất cả thuốc thử ra ngoài, đậy nắp lại & 

trữ lạnh 2-8oC.  
 

 Đảm bảo rằng RSH & PM đang ở trạng 

thái OFFLINE, STOPPED hay READY. 

 Nếu máy đang ở trạng thái RUNNING, 

chọn RSH & PM. Nhấn PAUSE (F7), máy 
sẽ chuyển sang trạng thái SCHEDULED 

PAUSE  PAUSE  READY. 

 Nhấn SHUTDOWN (F3). Chọn OK. 

 Khi ô cửa sổ xuất hiện, nhấn cùng lúc 

CTRL + ALT + DELETE trên bàn phím. 

 Chọn Shutdown the computer. Chọn OK. 

 Tắt nguồn trên SCC (CPU máy tính).  

 Tắt nguồn trên máy.   
 

 

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG 

Chọn SYSTEM  
MAINTENANCE  

Chọn chế độ bảo dưỡng: 
- DAILY: hàng ngày 
- WEEKLY: hàng tuần 
- MONTHLY: hàng tháng 
- QUARTERLY: hàng quý 

Nhấn PERFORM (F5) 

Tuân theo các hướng dẫn 

xuất hiện trên màn hình 

Thực hiện xong, nhấn DONE 
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- Chuyển máy sang chế độ 

RUNNING nếu máy đang 

ở READY 

Đặt mẫu vào giá mang, 

cho vào RSH. 

QUY TRÌNH CHẠY  
MẪU BỆNH PHẨM 

Chọn ORDERS  
PATIENT ORDERS 
 SINGLE PATIENT 

Nhập 
- C/P: vị trí mẫu trên khay 
- SID: mã số bệnh nhân  

- Chọn xét nghiệm / panel. 
- Nhấn ADD ORDER (F3). 

 

QUY TRÌNH  
CHẠY MẪU CHỨNG 

(QC) 

Chọn ORDERS  
CONTROL ORDERS 
 SINGLE ANALYTE 
 Tên mẫu chứng 

 

Nhập 
- C/P: vị trí mẫu trên khay 

- Chọn xét nghiệm / panel. 
- Chọn lô mẫu chứng;  
mức mẫu chứng. 
- Nhấn ADD ORDER (F2). 

 

- Chuyển máy sang chế độ 

RUNNING nếu máy đang 

ở READY 
 

Đặt mẫu vào giá mang, 

cho vào RSH. 

QUY TRÌNH  
HIỆU CHUẨN 

Chọn ORDERS  
CALIBRATION 

ORDERS  

Nhập 
- C/P: vị trí mẫu trên khay 

- Chọn xét nghiệm. 
- Nhấn DONE  
ADD ORDER (F2). 

 

- Chuyển máy sang chế độ 

RUNNING nếu máy đang 

ở READY 
 

Đặt mẫu vào giá mang, 

cho vào RSH. 

IN KẾT QUẢ 

Chọn RESULTS  
RESULTS REVIEW hay 

STORED RESULTS 

- Chọn mẫu cần in. 
- Nhấn PRINT (F4). 

 

Chọn 1 trong 4 cách in: 
- Patient Report 
- Sample report 
- Results Details Report 
- Results List Report 
Nhấn DONE. 

 
 




