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1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM 

- Hệ thống ABX Pentra XL80 là hệ thống phân tích huyết học tự động truy cập mẫu nhẫu 

nhiên với hệ thống nạp mẫu tự động, có khả năng phân tích 26 thông số huyết đồ và 5 

thành phần bạch cầu bao gồm: 

• 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 

- Hệ thống sử dụng phương pháp:  

• Trở kháng để đếm các tế bào RBC, WBC, PLT 

• Độ hấp thụ quang học để đo HGB 

• Trở kháng kết hợp phương pháp hóa dòng, hóa tế bào để xác định các thành phần 

bạch cầu 

- Công suất máy 80 mẫu/h  

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

phần bạch cầu) 

- Có khả năng nạp mẫu lên đến 100 ống 

- Tích hợp vị trí phân tích mẫu khẩn cấp STAT 

- Tích hợp chế độ tùy chỉnh tỉ lệ pha loãng trog trường hợp mẫu đặc 

- Tự động phân tích lại mẫu trong trường hợp kết quả nằm ngoài mức bình thường 

- Trạm làm việc được tích hợp trong máy cùng với màn hình màu cảm ứng giúp tăng 

cường khả năng xử lý, lưu trữ kết quả bệnh nhân và mẫu kiểm chuẩn.  

� Đặc điểm kỹ thuật:  

TỔNG QUAN 

� Tự động tải và nạp mẫu liên tục, có chế độ chạy mẫu bằng tay (STAT) 

� Khả năng tải mẫu lên tới 100 ống (10 giá) 

� Công suất phân tích lớn 80 mẫu/ giờ 

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

� Kết nối hóa chất theo dạng rời 

Cấu hình chu ẩn 

� 1 máy phân tích huyết học tự động, kèm dây nguồn. 

� 1 bộ phụ tùng bảo trì, 1 bộ ống dây nhựa nối hóa chất. 

� 10 giá để ống mẫu 

� 1 túi nhựa chứa chất thải 

� 1 bộ tài liệu và các CD hướng dẫn sử dụng 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 

� Màn hình cảm ứng màu, quản lý và thao tác dễ dàng 

� Tiêu thụ điện năng và hóa chất ít 

� Tự động nạp mẫu liên tục và hoạt động độc lập trong 1 giờ 15 phút 

� Nâng cao tính chuyên nghiệp với chế độ tự động pha loãng (CDR- Customized Dilution Ratio): tự 
động pha loãng và chạy lại mẫu khi kết quả vượt quá khoảng tuyến tính. 

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

� Khả năng linh động điều chỉnh giá để ống chạy tay, phù hợp nhiều loại ống 

� Trạm kiểm duyệt kết quả chuyên nghiệp với bản đồ tế bào học (tùy chọn) 

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

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ 

Kích th ước và 
trọng lượng 

� Trọng lượng: 122 lbs / 55 kg 

� Kích thước :  21.5 x 32.3 x 22.5 in / 54 x 82 x 57 cm 

Công su ất � 80 mẫu/giờ 

Độ ồn � <60 dBa 

Nhiệt độ vận hành � 16 - 34oC 

Các cổng kết nối 

� 1 cổng RS232 kết nối với máy tính bên ngoài 

� 2 cổng USB chuột và bàn phím 

� Cỗng kết nối 1 hoặc 2 chiều 

� Giao thức kết nối với hệ thống LIS: ASTM 
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2.  MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:  

Phân tích các tế bào máu trong cơ thể, bao gồm các thành phần: 

WBC White Blood Cell  HCT  Hematocrit 

LY M  Lymphocytes % and # MCV  Mean Corpuscular Volume 

MON  Monocytes % and #  MCH  Mean Corpuscular Hemoglobin 

NEU  Neutrophils % and #  MCHCMean Corpuscular Hemoglobin Concentration 

EOS  Eosinophils % and # RDW  Red Distribution Width 

BAS  Basophils % and #  PLT  Platelets 

Bộ xử lý dữ liệu 

� Màn hình cảm ứng LCD, 12 in 

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

� 24 tập tin dữ liệu QC quản lý hóa chất 

� Kết quả và biểu đồ XB có sẵn 100 dữ liệu (20 kết quả/ dữ liệu), kiểm tra 
độ chính xác máy theo ngày 

� Delta Check: dùng để kiểm tra, tổng hợp tiền sử của một bệnh nhân 

� Kết quả biểu diễn theo đồ thị Levey-Jennings 

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. Giúp tránh việc tăc nghẽn van và bảo trì thường xuyên.  

� Công nghệ DHSS: Phương pháp lái dòng tế bào bằng hệ thống kênh đôi 
thủy lực (Double Hydrodynamic Sequential System). Kết hợp 2 phương 
pháp: 

o 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. 

o Phương pháp đo tế bào theo dòng (Flow cytometry): tập trung mẫu đi 
qua buồng đo bằng 2 kênh thủy lực. 
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 LIC  Large Immature Cell % and #  PDW  Platelets Distribution Width 

ALY  Atypical Lymphocytes % and # MPV  Mean Platelet Volume 

RBC  Red Blood Cell    PCT  Plateletcrit 

HGB  Hemoglobin Concentration 

 

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

3.1/ Kiểm tra bình th ải   

Bước đầu tiên của chạy máy bao giờ cũng phải kiểm tra bình nuớc thải và đổ bình chứa 

nước thải vào mỗi buổi sáng   

3.2/ Kiểm tra gi ấy in và b ật máy in  

- Kiểm tra xem còn đủ giấy in để in cho 1 ngày không 

 - Bật công tắc nguồn máy in. 

 - Kiểm tra xem máy in đã bật hay chưa dựa vào tín hiệu đèn LED. 

3.3/ Bật ngu ồn máy xét nghi ệm huy ết học ABX Pentra XL80         

 (1) Bật công tắc nguồn nằm ở thấp hơn ở vị trí bên tay phải của máy ở vị trí ON 

                                                               

   Sau khi bật máy cửa sổ của màn hình sẽ gồm các lựa chọn sau: 

 ◆Erase worklis: Khi tick vào cửa ô này, tất cả kết quả chạy phân tích của ngày hôm truớc sẽ 

đuợc lưu trong phần archives, thuận tiện cho việc theo dõi số bệnh phẩm chạy trong 1 ngày 

của máy  

 ◆Reset Autonumbering: khi tick vào ô này, ở chế độ chạy bằng rack kết quả sẽ đuợc tự 

động đuợc định dạng theo AUTO_SID1 và bắt đầu bằng số 1.   
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 ◆Archive Reports: Khi tick vào ô này, tự động lưu những kết quả chưa nén (unarchived) vào 

thư mục Archive.   

◆Disable auto loader: khi tick vào ô này, tính năng chạy bằng rack sẽ không còn mà chỉ còn 

tính năng chạy cấp cứu. trường hợp này áp dụng khi chế độ chạy autoloader initialization bị 

lỗi 

(2) Nhập tên tài khoản: ABX                                                                           

(3) Nhập password: ABX   

(4) Chọn OK và máy bắt đầu chạy initialization 

 

3.4 /Chạy startup  

- Sau khi máy chạy initialization xong thì biểu tượng Startup sẽ sáng các biểu tượng khác bị 

mờ chứng tỏ máy đã initialization xong và máy bắt đầu chạy các bước tiếp theo.   

 - Ấn Startup để bắt đầu chu trình chạy startup. Khi Startup xong, màn hình chính sẽ đuợc 

kích hoạt và sẵn sàng sử dụng.   

 - Kiểm tra kết quả chạy startup  

- Khi chạy Startup xong kết quả sẽ đuợc in ra rồi so sánh kết quả với dải giới hạn cho phép 

như sau:  

- Giá trị mặc định của máy:    
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WBC< 0.3 10^3 /mm^6 

RBC< 0.03 10^6 /mm^3   

HGB< 0.3 g/dl   

PLT< 7 10^3 /mm3   

LMNE< 0.30 # 

3.5/Status (ki ểm tra tình tr ạng của thuốc thử)   

Máy xét - nghiệm huyết học ABX Pentra XL80 sử dụng 5 loại hóa chất và thời gian ổn định 

của từng lọai hóa chất sau khi mở như sau: 

+     Basolyse 1L: sử dụng để đo Bạch cầu ưa kiềm,   

+     Eosinofix 1 L: Sử dụng nhuộm và đo các thành phần bạch cầu như bạch cầu ái toan, 

bạch cầu trung tính, bạch cầu lympho, bạch cầu mono, 

+      Lysebio 0,4L dùng để đo Hemoglobin 

+      Cleaner 1L dùng để rửa đường ống 

+      Diluent 20L dùng để pha loãng mẫu 

Ấn «Status» từ cửa sổ màn hình chính.                     

Màn hình sẽ hiển thị ra tình trạng thuốc thử hiện tại. Nếu mức thuốc thử thấp thì cần thay thế 

thuốc thử theo quy trình như sau:   
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(2) Nếu thuốc thử còn quá ít, lựa chọn loại thuốc thử muốn  thay đó               

(3) chọn «Edit»    

(4) Dùng máy quét mã vạch để scan barcode trên chai thuốc thử.      

(5) Nhấc nắp thuốc thử, di chuyển bình hóa chất đã hết  (Trong trường hợp bình Diluent hết 

chỉ cần thay bình mới)    

(6) Thay bình mới và kéo nắp đậy bình hóa chất lại   

(7) Nhấn «OK» xác nhận đã thay hóa chất và máy sẽ tự động chạy priming hóa chất đó.  
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3.6/ Chạy QC ABX Difftrol   

ABX Difftrol đuợc bảo quản từ 2 tới 8 C và ổn định sau 16 lần chạy tương đuơng với 16 

ngày.  Chương này sẽ miêu tả cách chạy QC theo 2 cách 

 3.1. Chạy QC bằng rack    

3.2. Chạy với chế độ STAT              

 Chuẩn bị chạy QC như sau:   

Vào mỗi buổi sáng truớc khi chạy bệnh phẩm phòng xét nghiệm nên chạy QC ABX Difftrol 

của Horiba ít nhất 2 mức. Luôn chạy QC sau khi chạy Calibration hay chạy bảo duỡng máy.  

-Lấy ống máu QC ngoại kiểm ra khỏi tủ lạnh dùng lòng bàn tay xoay tròn nhẹ ống máu cho 

tới khi trộn đều.  

 - Sau đó xoay ngược ống máu 180 từ 8 tới 10 lần đảm bảo các thành phần máu đuợc trộn 

đều. 

3.7/ Chạy QC bằng rack    

Đặt ống máu lên rack sao cho phần barcode quay ra ngoài như hình vẽ    
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Đặt rack lên vị trí chạy. 

 Ấn «START RACK» để bắt đầu chạy.                     

 Khi chạy xong QC chọn   «Quality Assurance»       

 Sau đó chọn «Quality Control» và «Details» trên thanh công cụ nằm ngang, và xem kết quả 

đảm bảo kết quả nằm trong giới hạn cho phép.  

3.8/ Chạy bằng ch ế độ manual        

- Ấn «STAT MODE».       

 -Nhập tên control muốn chạy QC theo cấu trúc: Lot+ level: ví dụ muốn chạy control mức N 

có lot PX053 thì ta sẽ nhập tên như sau: PX053N 

 -Hoặc có thể dùng đầu đọc barcode để scan mã vạch trên ống QC.   

- Sau khi đã nhập dữ liệu xong ấn OK    

- Đặt ống QC vào vị trí thích hợp vào rồi đóng holder lại 

-Sau khi hút mẫu QC tube holder sẽ mở và lấy ống máu (2) chuẩn ra. 

chọn các bước sau đây xem kết quả QC:  

 -Chọn «Quality Assurance»  

- Chọn «Details» nằm ở thanh công cụ nằm ngang 

3.9/ Chạy mẫu bệnh ph ẩm 

 3.9.1/Chạy mẫu bệnh ph ẩm với barcode 

Đặt ống bệnh phẩm vào rack sau cho quay đầu barcode ra ngoài 

Đặt rack vào vị trí nạp rack  

Ấn «START RACK» 
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 3.9.2/Chạy bệnh ph ẩm bằng ch ế độ manual       

Chạy bệnh phẩm bằng chế độ cấp cứu có thể thực hiện bất kỳ thời gian kể cả trong lúc máy 

đang chạy.  (1) Ấn «STAT MODE». 

Nhập thông tin bệnh phẩm:   

(2) Mã bệnh phẩm sample ID 

(3) (Sử dụng «Search Sample» nếu mẫu bệnh phẩm đã đựoc nhập bằng tay rồi, hoặc sử 

dụng đầu đọc mã vạch đã nhập) 

(4) Nhập ngày làm xét nghiệm,   

(5) Loại bệnh phẩm (Nam, nữ, trẻ con, etc…)   

(6) Chế độ chạy (CBC hoặc DIFF 

3.10/ Tắt máy       

-Với 1 ngày vận hành cơ bản máy phải đuợc tắt ít nhất 1 lần.  

-Từ màn hình chính chọn «SHUTDOWN» để tiến hành rửa máy với  ABX cleaner.   

(1) Khi chu trình shutdown hoàn thành, chọn «EXIT»     

(2) Sau đó chọn «EXIT» ở màn hình chính 

4.  CẢNH BÁO 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: 
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- 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). 

- 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. 

1.1. 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. 
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- 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.  

� 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. 
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- 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. 

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 

6.1/ Bảng bi ểu biểu đồ bảo trì h ệ thống th ủy lực 

Một trong những yếu tố chính góp phần cho ra kết quả chính xác và đáng tin cậy là việc thực 

hiện đầy đủ các quy trình bảo dưỡng của người vận hành máy. Một số chức năng bảo trì có 

sẵn trong hệ thống để người sử dụng làm sạch máy và kiểm tra thiết bị. 

Tần suất của các chu kỳ bảo trì phụ thuộc vào số mẫu phân tích mỗi ngày. Thực hiện bảo trì 

dụng cụ theo bảng sau  
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Quy trình bảo dưỡng                  số lần 

  Startup                                              1 lần /ngày  

  Shut down 1 lần /ngày   

  Concentrated Cleaning  1 lần /tuần 

6.2/Vệ sinh máy 

          6.2.1/Vệ sinh bên ngoài máy  

Các bề mặt bên ngoài của thiết bị phải được khử nhiễm bằng phương pháp môi trường sinh 

học. 

▼Màn hình cảm ứng 

Sử dụng khăn mềm, lau nhẹ nhàng màn hình loại bỏ bất kỳ dấu vết bẩn 

▼ Tất cả bề mặt bị bẩn của máy   

Dùng khăn mềm và chất khử trùng, lau sạch bề mặt bẩn. 

          6.2.2/Vệ sinh bên trong máy 

▼ Rửa đậm đặc 

Việc vệ sinh bên trong máy được thực hiện bằng quy trình rửa đậm đặc  

-Vào service menu, chọn chức năng Concentrated cleaning  

 

 

-Mở nắp bên phải máy  
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-Bơm vào mỗi buồng đo 3ml Minoclair 

 

-Nhấn OK để thực hiện quy trình rửa đậm đặc của máy  

         6.2.3/ Vệ sinh b ộ lọc buồng đo 

- Bộ lọc này phải được làm sạch mỗi tháng một lần 

- Tháo rời bảng nắp bên tay phải của máy  
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- Tháo bộ lọc ở phía dưới buồng đếm  

- Tháo rồi ống dây và bộ lọc  

 

-Vệ sinh sạch bộ lọc  

-Lau khô và gắn lại như ban đầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  


