
Pentra ES 60 

 

1 | P a g e  
 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC PENTRA ES 60 

 

 

  



Pentra ES 60 

 

2 | P a g e  
 

1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM 

- Công suất máy 60 mẫu/h  

- Dung tích hút mẫu 33µL (phân tích huyết đồ), 55µL (phân tích huyết đồ kết hợp 5 

thành phần bạch cầu) 

- Trạm làm việc được tích hợp trong máy giúp tăng cường khả năng xử lý, lưu trữ 

kết quả bệnh nhân và mẫu kiểm chuẩn.  

- Dung lượng bộ nhớ: 10000 kết quả và biểu đồ. Truy tìm kết quả theo ngày, tên 

bệnh nhân. 

- Theo dõi tình trạng máy thời gian thực với thông tin giúp đỡ 

- Tự động đếm lượng hóa chất còn lại 

- Tự động bảo trì hằng ngày và cảnh báo hoạt động 

- Lưu trữ nhật ký máy với các thông tin về hóa chất, cân chỉnh, bảo trì, lỗi,… 

� ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

TỔNG QUAN 

� Chạy mẫu tự động, theo dạng ống mở. 

� Kết nối trực tiếp với máy tính, sử dụng hệ điều hành WinXP giúp tăng cường khả năng quản lý 
dữ liệu và dung lượng lưu trữ. 

� Có thể kết nối với chương trình ABX Pentra ML- chương trình quản lý dữ liệu mạnh nhất hiện 
nay và các tính năng luôn được cập nhật (6 tháng /lần) 

� Kết nối hóa chất theo dạng rời 

Cấu hình chu ẩn 

� 01 máy phân tích huyết học tự động, 26 thông số 

� 01 bộ phụ tùng bảo trì 

� 01 bộ máy tính, bàn phím, con chuột, màn hình 

� 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng 

� 02 CD/DVD hướng dẫn cài đặt 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 

� Không dùng máy nén khí: ít gây tiếng ồn và giảm việc bảo trì 

� Tiêu thụ điện năng và hóa chất ít 

� Định lượng và định tính: lymphocyte không điển hình và (ALY - atypical lymphocytes) và dòng 
tế bào lớn chưa trưởng thành (LIC- large immature cells) 

� Thể tích lây mẫu nhỏ: CBC 30 μL và DIFF 53 μL, thích hợp cho bệnh nhân nhi, ung bướu… 

� Trạm kiểm duyệt kết quả với bản đồ tế bào học 

� Công nghệ mới với bản quyền sáng chế của Horiba Medical: MDSS và DHSS 
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ĐẶC TÍNH VẬT LÝ 

Kích th ước và 
trọng lượng 

� Trọng lượng: 77 lbs / 35 kg 

� Kích thước :  22.3 x 17.5 x 19 in / 51,6 x 44,4 x 48,1 cm 

Công su ất � 60 mẫu/giờ 

Bộ nhớ � Theo dung lượng bộ nhớ của ổ cứng máy tính (>120 Gb) 

Độ ồn � <60 dBa 

Nhiệt độ vận hành � 16 – 34oC 

Các cổng kết nối 

� 1 cổng RS232 kết nối với máy tính bên ngoài 

� 1 cổng kết nối máy in 

� 1 cổng kết nối máy đọc mã vạch 

� 2 cổng USB chuột và bàn phím 

Bộ xử lý dữ liệu 

� Màn hình màu 15 in, độ phân giải 800x600 

� Lưu trữ kết quả 10.000 bệnh nhân (biểu đồ và ma trận) 

� 12 tập tin dữ liệu QC quản lý hóa chất 

� Kết quả và biểu đồ XB có sẵn 60 dữ liệu (20 kết quả/ dữ liệu), kiểm tra 
độ chính xác máy theo ngày 

� Kết quả biểu diễn theo đồ thị Levey-Jennings 

Loại mẫu đo 

Đáp ứng được yêu cầu công tác huyết học thực tế tại Việt Nam 

� Máu toàn phần 

� Máu pha loãng 

� Máu mao quản 

� Lấy máu cơ động phục vụ công tác ở xa nơi đặt máy 

Hóa chất 

Hóa chất không chứa cyanide, bảo đảm an tòan cho người sử dụng: 

� ABX Eosinofix 1L 

� ABX Diluent 20L 

� ABX Cleaner 1L 

� ABX Basolyse II 1L 

� ABX Lysebio 0.4L 

PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ 

Công ngh ệ  
bản quy ền 

� Công nghệ MDSS: Phương pháp đa phân phối mẫu (Multi-Distribution 
Sampling System). Phân phối mẫu với thể tích nhỏ và trộn đều hoàn 
toàn mẫu với hóa chất. Ưu điểm: tránh việc tăc nghẽn van và bảo trì 
thường xuyên.  

� Công nghệ DHSS: Phương pháp lái dòng tế bào bằng hệ thống kênh 
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2. Mục đích sử dụng 

- Hệ thống Pentra ES 60 là hệ thống phân tích huyết học tự động dùng trong phân 

tích ống mở, có khả năng phân tích 26 thông số huyết đồ và 5 thành phần bạch cầu 

bao gồm: 

đôi thủy lực (Double Hydrodynamic Sequential System). Kết hợp 2 
phương pháp: 

• Hóa tế bào (cytochemistry): nhuộm các thành phần tế bào bạch cầu 
với Chlorazol Black nhằm phân biệt các thành phần và giúp ổn định 
trạng thái đến 48 giờ. 

• Phương pháp đo tế bào theo dòng (Flow cytometry): tập trung mẫu 
đi qua buồng đo bằng 2 kênh thủy lực. 

THÔNG SỐ VÀ DỮ LIỆU 

Thể tích l ấy mẫu 
� Chế độ CBC: 30 µL 

� Chế độ CBC + DIFF: 53 µL 

Thông s ố 

� 26 thông số: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, 
MPV, PCT, PDW, #NEU, %NEU, #LYM, %LYM, #MON, %MON, 
#EOS, %EOS, #BAS, %BAS, #ALY, %ALY, #LIC, %LIC. 

*ALY = Atypical Lymphocytes  

  LIC = Large Immature Cells 

Biểu đồ 
� Biểu đồ ma trận LMNE độ nét cao, phân biệt rõ ràng các thành phần 

bạch cầu (lymphocyte, monocyte, neutrophil, eosinophil)  

� Biểu đồ PLT, RBC, WBC/BAS. 

Khả năng tự động 
hóa 

� Chương trình tự động kiểm tra máy. Khi báo lỗi, máy tự động ngưng và 
chạy lại đến khi đảm bảo được máy hoạt động tốt. 

� Sử dụng xy lanh và các van hai chiều, ba chiều: hệ thống hút lấy mẫu 
đáng tin cậy và bảo đảm độ chính xác. 

� Tự động rửa kim hút mặt trong và ngoài. 

Nhận dạng m ẫu � Chữ số, bộ đọc mã vạch (tích hợp sẵn trong máy và cầm tay) 

Kết qu ả 

Độ chính xác CV 

� WBC < 2%  

� RBC < 2%  

� HGB <1% 

� HCT < 2%  

� PLT < 5% 

Độ tuyến tính  

� WBC 0-120 x 103 /μL 

� RBC 0-8 x 106 /μL 

� HGB 0-24 g/dL 

� HCT 0-67 % 

� PLT (whole blood) 0-1900 x 103 / μL 

� PLT (whole concentrate) 0-2800 x 103 /μL 

Ngôn ng ữ sử dụng � Tùy chọn nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ chính: Tiếng Anh. 
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• RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW 

• WBC, LYM#, LYM%, MON#, MON%, NEU#, NEU%, BAS#, BAS%, EOS#, EOS%, 

ALY#, ALY%, LIC#, LIC% 

• PLT, MPV, PCT, PDW 

3. Hướng d ẫn sử dụng 

3.1. Khởi động hệ thống 

3.1.1. Bắt đầu ngày làm việc 

� Kiểm tra bình nước thải 

� Kiểm tra mức nước của bình nước thải 

� Nếu đầy đổ bỏ 

� Mở máy in 

� Kiểm tra máy in có đủ giấy hay không 

� Bậc công tắc sang vị trí ON 

� Khởi động thiết bị 

� Mở các công tắc thiết bị 

� Nhấn công tắc mở máy vi tính 

� Nhấn công tắc máy phân tích sang vị trí ON 

� Chờ máy khởi động. 

� Đăng nhập chương trình vận hành máy 

Màn hình đăng nhập windows hiển thị 

� Đăng nhập với USER <<abx>>  (password không dùng) 

Màn hình đăng nhập chương trình vận hành máy hiển thị 

 

� Chọn Operator là ABX  

� Trong ô Password  để trắng 

� Nhấp vào OK 
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3.1.2. Kiểm tra thuốc thử 

Truy xuất: Main screen > Analyzer (tab)  

Kiểm tra lượng thuốc thử còn lại và hạn dùng. 

 

3.1.3. Thay thuốc thử mới 

� Mở nắp bình thuốc mới  

� Lấy ống thuốc thử cắm vào bình mới  

� Trong Analyzer nhấp kép vào hình thuốc thử muốn thay. 

� Trong hộp thoại Reagent Replacement nhập các thông 

tin của thuốc thử ghi trên thùng 

� Nhấp OK lưu lại thông tin đã nhập  

� Trong hộp thoại Logs Comment ghi chú ngắn gọn về 

thông tin thay thuốc (nếu cần). 

� Nhấp vào OK để xác nhận, sau đó máy tự động mồi lại 

thuốc thử  

� Khi chu kỳ kết thúc thông tin thuốc thử mới được bổ cập 

nhật 

� Lặp lại các bước trên cho bình thuốc thử mới 

3.1.4. Tạo mới nơi lưu trữ kết quả 

Truy xuất: File > New worklist  

3.1.5. Chạy chu trình khởi động máy. 

� Nhấp vào Start Up : 
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� Chờ máy khởi động  

Quá trình khởi động được thông qua khi giá trị background nằm trong giới hạn:  

� WBC < 0.3.103 /mm3  

� RBC < 0.03.106 /mm3  

� HGB < 0.3 g/dL  

� PLT < 7.103 /mm3  

3.2. Chạy Calibration và Control 

3.2.1.  Chạy lặp lại  

Truy xuất: Main screen > QC 

and Calibration > Repeatability  

Bảng sau hiển thị:  

� Chọn định dạng cần kiểm 

tra độ lặp lại: CBC hoặc 

DIF 

� Chạy mẫu máu 

� Chờ máy chạy xong, đèn 

xanh và bấm chạy tiếp 

mẫu tiếp theo 

� Chạy liên tục 10 lần liên tiếp trên 1 mẫu máu. 

� Xem xét đánh giá kết quả đạt CV trong giá trị cho phép. 

3.2.2. Chạy Control  

3.2.2.1. Tạo mới/sửa đổi lô Control  

� Truy xuất: Main screen > QC and 

Calibration > Controls 

� Chọn mức Control từ Current 

Target 

� Nhấp vào Modify Target. Cửa sổ 

Target Values sẽ hiển thị. 

� Nhấp vào Import targets 

� Đưa đĩa mềm hoặc USB có chứa 

dữ liệu của lô control vào máy vi 

tính(Nếu không có đĩa hoặc USB, 
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nhập trực tiếp giá trị control trong bảng giá trị đính kèm lô control, sau đó nhấp vào 

Accept) 

� Cửa sổ QC Target Level hiển thị:  

� Chọn mức control và nhấp 

vào OK để xác nhận. 

� Cửa sổ Open hiển thị  

� Truy xuất đến 

QCget60.csv và nhấp vào 

Open  

� Trong cửa sổ Target 

Values, nhấp vào Accept 

để chấp nhận  

� Làm lại cho các mức control khác 

Chạy mẫu control  

� Truy xuất: Main screen 

> QC and Calibration > 

Controls 

� Trong ô Current Target 

chọn lô control cần chạy 

� Thiết bị sẵn sàng chạy lô 

control này 

� Lắc đều ống cần control 

� Đưa ống mẫu control vào 

chỗ kim hút mẫu , nhấn 

thanh bar phía sau  

� Lấy ống mẫu ra khi đèn chỉ thị ngừng nhấp nháy.  

� Chờ kết quả mẫu control hiển thị. 

3.2.2.2. Kiểm tra kết quả mẫu control  

� Truy xuất: Main screen > QC and Calibration > Controls  

� Trong bảng Current Target, chọn lô control. 

� Khi kết quả control nằm ngoài giới hạn cho phép thì kết quả hiển thị như sau: 

- Màu đỏ kết quả rất cao,  

- Màu xanh kết quả rất thấp.  

� Nếu kết quả vượt giới hạn cho phép thực hiện các bước sau:  
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� Kiểm tra lọ mẫu với lô control đã chọn.  

� Chay lại mẫu control.  

� Nếu kết quả vẫn chưa đạt ,tiến hành concentrated cleaning sau đó chạy lai mẫu 

control.  

3.2.3. Chạy Calibration  

3.2.3.1. Tổng quan calibration 

Truy xuất: Main screen > QC and Calibration > Calibration 

1: Giá trị calib hiện tại. Trong 

vùng này hiển thị sô lô, hạn sử 

dụng giá tri của lô calib. Thông tin 

của lô Calib được thay đổi bằng 

cách nhấp vào Modify target.  

2: Calibrator's runs results. Kiết 

quả của calib sẽ được hiển thi tại 

vùng này,trong vùng này cho 

phép bỏ hoặc chon kết quả calib.  

3: Parameters statistics. Trong vùng này thống kê số liệu kết quả được chọn.Nếu bỏ /chọn 

1 kết quả máy sẽ tự động tính toán lại.  

3.2.3.2. Tạo/sữa đổi giá trị Calib  

Truy xuất: Main screen > QC and 

Calibration > Calibration 

� Chọn lô calib từ Lot Number 

� Nhấp vào Modify Target.  

� Cửa sổ Target values hiển thị  

� Nhâp giá tri của Calib theo 

hướng dẫn của lô calib .  

� Nhấp vào Accept để chấp nhận.  

3.2.3.3. Khuyến cáo chung cần làm trước khi calib  

� Chạy startup.  

� Thực hiện concentrated cleaning.  

� Chạy 2 mẫu trắng kiểm tra máy đã sạch chưa.  

� Chạy lặp lại 10 lần với mẫu máu  .  
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� Kiểm tra CV của kết quả vừa chạy ở trên.  

� Chạy mẫu control xem kết quả có nằm trong giới hạn cho phép không  

� Nếu các kết quả trên đạt yêu cầu ,sau đó thực hiện calib.  

3.2.3.4. Calib máy  

� Truy xuất: Main screen > QC and Calibration > Calibration 

� Chọn lô calib từ Lot Number.  

� Chuẩn bị mẫu calib cần chạy. 

� Đưa ống mẫu calib vào chỗ kim hút mẫu 

, nhấn thanh bar phía sau. 

� Khi đèn chỉ thị chuyển sang màu xanh. 

� Lặp lại chạy mẫu calib từ bước 3 tối 

thiểu 4 lần. 

� Chọn bỏ lần thứ nhất,máy tự thống kê và 

tính ra hệ số factor cho từng thông số. 

� Nếu CV nằm trong giới hạn (+/-20%),calib được chấp nhận,nhấp vào Calibrate để 

cập nhật hệ số factor mới. 

� Nếu CV nằm ngoài giới hạn (+/-20%),calib vẫn chấp nhận ,nhưng là bắt buộc,chỉ thị  

� “Forced" hiển thị trong calibration logs:  

 

� Nhấp vào OK để xác nhận.  

� Chạy 3 lần vói cùng mẫu calib để kiểm tra giá trị.  

� Chạy mẫu control xác định kết quả nằm trong khoảng nào của giới hạn cho phép .  

� Sau khi chạy khoảng ba mươi mẫu, kiểm tra giá trị của MCV, MCH và MCHC.Xem 

xét và hiệu chỉnh cho phù hợp với các giá trị bình thường của phòng thí nghiệm. 

Chạy mẫu bệnh nhân  

� Truy xuất: Main screen > Run 

� Nhập số ID bệnh nhân trong ô Next 

� Nhấn phím Enter để xác nhận.  

� Đưa ống mẫu vào chỗ kim hút mẫu, nhấn 

thanh bar phía sau.  
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� Lấy ống mẫu ra khi đèn chỉ thị ngừng nhấp nháy. Đèn chỉ thị chuyển sang màu đỏ  

� Khi đèn chỉ thị chuyển sang lai màu xanh,máy sẵn sàng chạy mẫu kế tiếp  

3.3. In kết qu ả 

� Truy xuất: Main screen > Results 

� Nhấp vào Print Selected Area   

� Chọn Results  tab tại cửa sổ Print . 

� Chọn List  để in theo định dạng hàng ngang hoặc Ticket  để in trang đầy đủ của kết 

quả. 

� Nhấp vào Selected  nếu chỉ in 1 kết quả. Nhấp vào ALL  nếu in hết danh sách. 

 

3.4. Gửi kết qu ả đến LIS  

� Truy xuất: Main screen > Results 

� Nhấp vào Send Selected Area   

� Chọn 1 trong 4 nội dung sau: Last Result, 

Current Result, Selected Results or All the 

Results. 

� Nhấp vào OK để gửi kết quả.  

3.5. Kết thúc ngày làm vi ệc  

3.5.1. Thay đổi người vận hành máy  

� Từ màn hình chính,nhấp vào Quit:  
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� Chọn Change Operator :  

� Nhấp vào OK để xác nhận.  

� Đăng nhập với quyền sử dụng của người vận hành mới.  

3.5.2. Dừng thiết bị  

� Từ màn hình chính,nhấp vào Shut Down:  

� Chờ máy shutdown  

� Khi hoàn tất shutdown,có thể đóng công tắc trên máy phân tích.  

� Nhấp vào Quit  để thoát chương trình điều khiển. 

� Trong cửa sổ ABX Workstation Logout, chọn Quit 

Application. 

� Nhấp vào OK để xác nhận. 

� Chờ chương trình điều khiển đóng,máy vi tính khởi 

động lại. 

� Khi đến cửa sổ Log On to Windows hiển thị, nhấp vào Shut Down,sau đó nhấp và 

OK để xác nhận. 

� Tắt công tắc thiết bị. 

� Tắt công tắc máy in 

4. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG 

Độ tin cậy an toàn lao động và các đặc điểm chung được bảo đảm bởi HORIBA 

Medical theo các điều kiện sau: 

- Phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và nhân viên được đào tạo bởi đại diện của 

HORIBA Medical trước khi cố gắng vận hành dụng cụ. 

- Người sử dụng luôn hoạt động với đầy đủ kiến thức và đánh giá các cảnh báo và 

công cụ cảnh báo. 

- Luôn xem xét nhãn ghi và các hướng dẫn y tế của HORIBA để tránh làm ảnh 

hưởng tới hệ thống. 

- Thiết bị này phải được vận hành theo hướng dẫn sử dụng. Bất kỳ sử dụng khác có 

thể làm nguy hại tính toàn vẹn của hệ thống và có thể gây nguy hiểm cho người 

vận hành. 

- Dụng cụ này tuân thủ các Tiêu chuẩn và Chỉ thị cho công cụ này hiện có trên mạng 

tại www.horiba.com  

- Thuốc thử và phụ kiện do HORIBA Medical quy định đã được xác nhận trong 

European Directive về thiết bị y tế in vitro (98/79 / EC). 
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- Việc sử dụng bất kỳ thuốc thử và phụ kiện nào khác có thể đặt thiết bị vào nguy cơ 

về hiệu xuất, do đó người sử dụng phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, 

HORIBA Medical không chịu trách nhiệm về thiết bị cũng như kết quả được hiển 

thị. 

- Người vận hành phải đeo găng tay, kính bảo hộ mắt và áo choàng phòng thí 

nghiệm. 

- Các quy định của địa phương hoặc quốc gia phải được áp dụng trong tất cả các 

hoạt động. 

- Không nên sử dụng điện thoại di động ở gần dụng cụ. 

- Tất cả các thiết bị ngoại vi phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan. 

4.1. Nguy c ơ sinh h ọc 

- Xem xét tất cả các mẫu vật, thuốc thử, calibrator, chạy chuẩn, vv và mẫu có chứa 

chất chiết xuất có khả năng lây nhiễm. Thiết lập sử dụng, thực hành phòng thí 

nghiệm tốt khi xử lý mẫu vật. Mang dụng cụ bảo hộ, găng tay, áo khoác phòng thí 

nghiệm, kính an toàn và / hoặc mặt nạ, và thực hiện các biện pháp an toàn sinh 

học khác theo quy định của OSHA Blood borne Pathogens Rule (29 CFR phần 

1910. 1030) hoặc tương đương thủ tục an toàn sinh học. 

- Tất cả các bề mặt tiếp cận của thiết bị có thể bị nhiễm bẩn bởi con người, mẫu vật. 

Găng tay dùng một lần và áo khoác phòng thí nghiệm phải được vận hành. Các 

quy định địa phương và quốc gia phải được áp dụng trong tất cả các hoạt động. 

- Nhà sản xuất sử dụng các sản phẩm khử trùng để khử trùng thiết bị và rất khuyến 

khích để khử trùng thiết bị của bạn để thực hiện thủ tục dọn dẹp và khử nhiễm 

dụng cụ. 

4.2  Biện pháp phòng ng ừa an toàn  

� Điện và an toàn sử dụng 

Các bộ phận sau đây người sử dụng không nên can thiệp: 

- Nguồn điện 

- Bảng mạch điện tử 

Tổn thương cho người vận hành có thể xảy ra khi bị điện giật. Các linh kiện điện tử 

có thể gây sốc và gây thương tích cho người sử dụng. Không tháo rời dụng cụ 

hoặc loại bỏ bất kỳ thành phần nào (bao gồm cửa máy, tấm chắn, vv). 

• Các bộ phận chuyển động: Nghiêm cấm việc tắt cảm biến vì nó có thể gây 

thương tích cho người vận hành. 

• Không được mở vỏ bảo vệ máy trong quá trình vận hành.  
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� Nguy cơ sinh học 

• Xem xét tất cả các mẫu vật, thuốc thử, calibrator, chạy chuẩn…vv và mẫu có 

chứa chất chiết xuất có khả năng lây nhiễm. Mang dụng cụ bảo hộ, găng tay, 

áo khoác phòng thí nghiệm, kính an toàn và / hoặc khẩ trang, và thực hiện 

các biện pháp an toàn sinh học khác theo quy định của OSHA Blood borne 

Pathogens Rule (29 CFR phần 1910. 1030) hoặc thủ tục an toàn sinh học 

tương đương. 

• Tất cả các bề mặt tiếp xúc của thiết bị có thể bị nhiễm bẩn. Dùng găng tay 

một lần và áo khoác phòng thí nghiệm khi vận hành.  

• Nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng các sản phẩm khử trùng để khử trùng 

thiết bị, các dụng cụ tiếp xúc với bệnh phẩm và chất thải. 

 

5. THÔNG TIN BẢO HÀNH 

A. CƠ SỞ BẢO HÀNH 

1. Tại thành ph ố Hồ Chí Minh: 

- Tên cơ sở bảo hành: Văn phòng công ty DKSH Việt Nam 

- Địa chỉ: Bộ phận Medical Devices – Lầu 1, tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, Phường 

13, Quận tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại cố định: 028 38125848 – Số máy lẻ: 624 

- Điện thoại di động: 0903 747672 

2. Tại Hà Nội: 

- Tên cơ sở bảo hành: Văn phòng công ty DKSH Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 

- Địa chỉ: Bộ phận Medical Devices – Tầng 9, tòa nhà CEO, Lô HH2-1 khu đô thị mới 

Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

- Điện thoại cố định: 024 3787 7979 – Số máy lẻ: 257 

- Điện thoại di động: 0912 385818 

 

B. ĐIỀU KIỆN VÀ THỜI GIAN BẢO HÀNH: 

1. Bảo hành: thời hạn bảo hành sản phẩm là 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn 

giao hàng hóa với điều kiện Bên Mua phải sử dụng hóa chất chính hãng do 

công ty DKSH cung cấp. 

2. Thiết bị được bảo hành khi kỹ sư của công ty DKSH Việt nam xác định đây là 

lỗi của nhà sản xuất, và máy phải được sử dụng thuốc thử của chính hãng do 

công ty DKSH cung cấp. 
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3. Trong trường hợp máy không được sử dụng hóa chất chính hãng do công ty 

DKSH cung cấp, mọi hư hỏng của máy công ty DKSH không chịu trách nhiệm 

và bảo hành được chấm dứt ngay lập tức. 

4. Mọi lỗi phát sinh được gây ra bởi người sử dụng như: không tuân thủ theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng không đúng điện áp, sét đánh, đổ nước 

vào máy, sử dụng các loại thuốc không phải chính hãng … đều không nằm 

trong phạm vi bảo hành của công ty DKSH. 

 

6. TÀI LIỆU KỸ THUẬT PHỤC VỤ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG 

Vấn đề về hoạt động máy. 

6.1.1. Vấn đề về nguồn điện 

� Kiểm tra nguồn điện chính. 

� Kiểm tra các phích cắm. 

� Kiểm tra UPS 

� Khởi động lại máy. 

6.1.2. Vấn đề về máy in 

� Kiểm tra nguồn điện máy in. 

� Kiểm tra dây kết nối. 

� Kiểm tra máy in có kẹt giấy hay không. 

� Kiểm tra lại cài đặt máy in trong Setting > System Setting > Printer 

6.1.3. Vấn đề về hóa chất. 

� Truy xuất: Main screen > Analyzer. 

� Kiểm tra lượng hóa chất còn lại, ngày hết hạn. 

� Kiểm tra lại dây cắm hóa chất. 

� Nếu cần thiết thì thay hóa chất mới kiểm tra lại. 

6.1.4. Chạy khởi động máy không đạt. 

� Kiểm tra lại hóa chất. 

� Chạy khởi động lại. 

� Nếu vẫn không được thì thực hiện chu trình rửa đậm đặc. 

6.2. Vấn đề về chu trình ho ạt động. 

6.2.1. Hút mẫu có vấn đề. 

� Mở cửa Pneumatic access door. 

� Kiểm tra chuyển động của kim: Service > Mechanical Systems > Check Motors > 

Sampling Needle. 
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� Kiểm tra kim có bị cong hay không. Nếu bị cong thì thay kim mới. 

� Kiểm tra chuyển động của xi lanh hút mẫu: Service > Mechanical Systems > 

Check Motors > Sampling Syringe. 

� Đóng cửa lại và chạy kiểm tra lại máy bằng máu QC. 

6.2.2. Kiểm tra hệ thống thủy lực. 

Truy xuất: Service > Mechanical Systems > Check Motors 

� Carriage Motion: Kiểm tra chuyển động qua lại lên xuống của kim hút mẫu. 

� Sampling Syringe: Kiểm tra chuyển động của xi lanh hút mẫu. 

� Draining Syringe: Kiểm tra chuyển động của xi lanh thải. 

� Couting Syringe: Kiểm tra chuyển động của xi lanh đếm mẫu. 

� Reagents Syringe: Kiểm tra chuyển động của cụm van hóa chất. 

� LMNE Syringe: Kiểm tra hoạt động của xi lanh LMNE. 

Truy xuất: Service > Mechanical Systems > Check valves 

Kiểm tra hoạt động của tất cả các van trong hệ thống. 

6.3. Vấn đề về kết qu ả. 

6.3.1. Những cảnh báo thường gặp 

* Thông số đếm có độ sai lệch quá giới hạn cho phép. Kết quả không được chấp 

nhận. Cần phải chạy lại mẫu để kiểm tra kết quả. 

$ Thiết bị đã đếm một thông số tới 3 lần đo. 2 trong số 3 lần có sai số khác biệt lớn 

hơn khoảng cho phép. Kết quả có thể gửi trả cho bệnh nhân, nhưng cần phải theo dõi 

lại trong lần đo khác. 

! Cho biết việc đo HGB blank bị nghi ngờ, tham số này sẽ được theo dõi cho mẫu kế 

tiếp. 

H Cho biết kết quả để vượt quá vùng giới hạn trên được thiết lập bởi người sử dụng 

L Cho biết kết bên dưới vùng dưới được thiết lập bởi người sử dụng. 

D Cho biết kết quả vượt quá vùng linear range 

6.3.2. Những vấn đề về RBC, PLT và HCT 

� Mở cửa Pneumatic access door. 

� Kiểm tra chuyển động của carriage. 

� Kiểm tra xi lanh hút mẫu. 
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� Kiểm tra van số 14. 

� Chạy chu trình rửa đậm đặc. 

� Kiểm tra lại bằng máu QC. 

6.3.3. Vấn đề về HGB 

� Kiểm tra lại hóa chất ABX Lysebio. 

� Kiểm tra lại đèn LED trong bồn đo HGB. 

� Chạy chu trình rửa đậm đặc. 

� Kiểm tra lại bằng máu QC. 

6.3.4. Vấn đề về WBC và BASO 

� Mở cửa Preumatic access door. 

� Kiểm tra chuyển động của carriage. 

� Kiểm tra xi lanh hút mẫu. 

� Kiểm tra van số 23 và 14. 

� Chạy chu trình rửa đậm đặc. 

� Kiểm tra lại bằng máu QC. 

6.3.5. Vấn đề về bách phân bạch cầu. 

� Kiểm tra lịa hóa chất ABX Eosinofix. 

� Kiểm tra lại đèn trong Optical bench. 

� Kiểm tra lại hoạt động của LMNE syringe. 

� Chạy chu trình rửa đậm đặc. 

� Kiểm tra lại bằng máu QC. 


