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Hệ Thống Tự Động Tinh Tế và Nhỏ Gọn
XN-Series cung cấp một danh sách xét nghiệm toàn diện bao gồm tất cả các thông số vượt trội của Sysmex, không phụ thuộc 
vào số lượng mẫu hay sự bố trí của phòng xét nghiệm. Với cấu hình tùy chọn, sự kết hợp công năng đa dạng các module máy 
phân tích giúp đáp ứng được nhu cầu của các xét nghiệm huyết học thường quy cũng như chuyên sâu.

XN-Series bao gồm 2 module Máy Phân Tích

XN-10 XN-20

Công Nghệ Cốt Lõi của XN-Series
XN series sử dụng công nghệ đếm tế bào dòng chảy bằng tia laser để đếm các tế bào máu. Tùy thuộc vào đặc điểm cấu trúc của 
các tế bào mà các tín hiệu tán xạ sẽ có cường độ khác nhau, từ đó những biểu đồ tán xạ của các kênh đo tương ứng sẽ được tạo 
thành. Các biểu đồ tán xạ này được dùng cho việc phân loại các tế bào cũng như để báo cờ số lượng bất thường.

Ánh Sáng Tán Xạ Bên (SSC)
Thông tin về cấu trúc bên trong 
của tế bào

Tia Laser
(bước sóng= 633nm)

Ánh Sáng Huỳnh Quang Bên (SFL)
Thông tin về DNA/RNA

Gương Lưỡng Sắc

Ánh Sáng Tán Xạ Thẳng (FSC)
Thông tin về kích thước của tế 
bào



Ghi chú:

* Kênh WPC chỉ có ở máy XN-20
** Kênh RET sẵn có ở máy XN-20

Các ứng dụng tùy chọn

Cung cấp thêm các thông tin lâm sàng nhờ việc mở rộng các chức năng chẩn đoán chuyên biệt như:

• Phân tích tự động 2 thành phần bạch cầu trong dịch cơ thể

• Các chỉ dấu thuộc hồng cầu: hemoglobin hồng cầu lưới (Ret-He) và tỉ lệ hồng cầu lưới chưa trưởng thành (IRF) 

• Kênh đếm tiểu cầu huỳnh quang (PLT-F) thể hiện sự tương quan xuất sắc với CD61/41 cùng chỉ dấu liên quan đến tỉ lệ tiểu  
 cầu chưa trưởng thành (IPF)
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Các Thông Số Vượt Trội Của XN-Series Cung Cấp Các Giá Trị 
Chẩn Đoán Ưu Việt

Dưới đây là các thông số vượt trội luôn có sẵn:
• Số lượng WBC (bạch cầu) được hiệu chỉnh, với phương pháp đo trực tiếp NRBC (hồng cầu nhân) cho mỗi phân tích CBC (đếm 

tế bào)

• Bách phân 6 thành phần bạch cầu, bao gồm cả các bạch cầu hạt chưa trưởng thành (IG)

• Báo cờ đặc hiệu số lượng WBC bất thường trên kênh đo WPC, chỉ có ở XN-20      
(Với phần mềm kích hoạt được cộng thêm, XN-20 cung cấp số lượng nguyên bào máu - HPC)

Các ứng dụng chuẩn:
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Dòng XN độc lập

Có hai cấu hình XN độc lập:

• XN-1000 (1 máy phân tích) •  XN-2000 (2 máy phân tích)

Với chân đế nhỏ gọn, các dòng máy độc lập cung cấp khả năng vận hành rất lớn và sự linh hoạt trong ứng dụng lâm sàng. 
Những khả năng này được tối ưu hóa cho các phòng xét nghiệm có số lượng mẫu ít hơn nhưng có những nhu cầu lâm sàng 
rộng hơn.

• Công suất lên tới 100 mẫu/giờ

• Một số nguyên tắc được cài đặt trên máy giúp người sử  
 dụng có thể thiết lập việc chạy lặp lại hoặc chạy phản xạ.

• Các ứng dụng lâm sàng có thể tùy chỉnh nhằm đáp ứng  
 các nhu cầu lâm sàng đa dạng

• Công suất 200 mẫu/giờ

• Giải pháp hợp nhất độc đáo

• Tự động cân bằng khối lượng công việc giữa 2 máy  
 phân tích

• Có thể tùy chỉnh chia sẻ hóa chất

XN-1000 XN-2000

XN-1000-Bước đầu đến với sự tự động 
hoàn toàn

XN-2000-Tối ưu hóa khối lượng 
công việc

Nhu cầu của các phòng xét nghiệm tương lai

XN-Series đồng hành cùng phòng xét nghiệm của bạn đến tương lai. Khi các nhu cầu lâm sàng phát sinh, các ứng dụng lâm 
sàng có thể được thêm vào cấu hình độc lập hiện tại. Nổi trội ở đây là XN-1000 có thể được nâng cấp lên thành XN-2000 khi 
khối lượng công việc của phòng xét nghiệm gia tăng. Việc hướng dẫn sử dụng lại máy được giảm thiểu nhờ sử dụng một 
phần mềm phổ biến cho XN-Series. XN-Series thật sự có thể đáp ứng các nhu cầu hiện tại cũng như trong tương lai của các 
phòng xét nghiệm.

XN-Series - giải pháp tự động về huyết học cho các phòng xét nghiệm.
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Tính năng kỹ thuật

Nguyên lí và Công nghệ Đếm Tế Bào Dòng Chảy Huỳnh Quang:

WBC, Bách Phân Bạch cầu, NRBC, RET, IRF, PLT-F, IPF, HPC, 

phân loại 2 thành phần bạch cầu trong dịch cơ thể

Điện Trở Kháng Dòng Một Chiều  
Tập Trung Dòng Chảy Thủy Động Học:

PLT-I (Trở kháng), RBC, HCT

Phương pháp SLS không sử dụng xyanua:

HGB

28 thông số chuẩn WBC, NRBC#, NRBC%, RBC, HGB, HCT, MCV,

MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PDW, MPV,

PCT, P-LCR, NEUT#, NEUT%, LYMPH#, LYMPH%, 

MONO#, MONO%, EOSIN#, EOSIN%, BASO#,

BASO%, IG#, IG%

 11 thông số tùy chọn RET#, RET%, IRF, LRF, MFR, HFR, Ret-He,  

PLT-O (Đo quang), PLT-F (Huỳnh quang), IPF, HPC#

Phân Tích Dịch Cơ Thể Loại Mẫu:

Dịch Não Tủy (CSF), Dịch Màng Bụng (CAPD), các Hoạt Dịch 
và Thanh Dịch

7 Thông số có thể báo cáo: 

WBC-BF, MN#, MN%, PMN#, PMN%, TC-BF#, RBC-BF

Công suất
(Máu toàn phần)

XN-1000: lên tới 100 mẫu/giờ (tối đa)

XN-2000: lên tới 200 mẫu/giờ (tối đa)

Thể Tích Hút Mẫu Máu Toàn Phần:  88µL

Chế độ pha loãng: 20µL 

Chế độ dịch cơ thể: 88µL

Chế độ HPC:  190µL

Kiểm Tra Chất Lượng (Tri-level) Ba mức QC cho tất cả các thông số

(Bi-Level) Hai mức QC dịch cơ thể



Vài nét về Sysmex
Sysmex là công ty dẫn đầu thị trường 

toàn cầu trong việc phát triển và ứng 

dụng các sản phẩm, dịch vụ về chẩn 

đoán lâm sàng và công nghệ thông tin 

y tế cho các phòng xét nghiệm, bệnh 

viện cũng như các tổ chức y tế trên toàn 

thế giới.

Sysmex mang đến các giải pháp toàn 

diện trong lĩnh vực xét nghiệm lâm 

sàng bao gồm huyết học, đông máu, 

xét nghiệm nước tiểu, sinh hóa, miễn 

dịch và khoa học đời sống. Sysmex cung 

ứng các sản phẩm và dịch vụ cho khách 

hàng trên hơn 150 quốc gia và là công 

ty dẫn đầu thị trường về thiết bị đông 

máu và huyết học trên toàn thế giới.

Với việc phối hợp làm việc chặt chẽ với 

các đối tác kinh doanh cũng như khách 

hàng, Sysmex cam kết sứ mệnh định 

hình sự tiến bộ của ngành y tế.
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