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1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM 

- Hệ thống YUMIZEN H500 OT và YUMIZEN H500 CT là hệ thống phân tích 

huyết học tự động dùng trong phân tích ống mở hoặc ống đóng, có khả năng phân 

tích 27 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%, LIC#, LIC% 

• PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC, RDW-SD 

- 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 ly giải đặc biệt để xác định các thành phần bạch cầu 

- Công suất máy 50 mẫu/h  

- Dung tích hút mẫu 20µL 

- Màn hình cảm ứng màu, rộng 12,1 inch được tích hợp trên máy 

- 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: 10,000 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 độngMục đích sử dụng 

� Đặc Tính K ỹ Thuật: 

TỔNG QUAN 

� Lượng mẫu hút nhỏ 20 µl 

� Công suất phân tích 50 mẫu/ giờ 

� Sử dụng hệ điều hành LINUX, tăng cường khả năng quản lý, lưu trữ và dễ thao tác 

� 2 chế độ 5 Diff & 6 Diff 

� Chỉ 3 loại hóa chất 

Cấu hình chu ẩn 

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

� 1 bộ phụ tùng bảo trì 

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

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 



Yumizen H500 

 

3 | P a g e  
 

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

� Tiêu thụ điện năng và ít hao hóa chất 

� Định lượng & định tính LIC, thông số RDW-CV, RDW-SD, P-LCC, P-LCR 

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

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ 

Kích th ước và 
trọng lượng 

� Trọng lượng: 51 lbs / 23 kg 

� Kích thước :  40 x 48 x 48 cm / 16 x 19 x 19 in 

Công su ất � 50 mẫu/giờ (CBC, DIFF) 

Độ ồn � <53 dBa 

Nhiệt độ vận hành � 15 - 30oC 

Các cổng kết nối 

� 1 cổng RS232 kết nối với máy tính bên ngoài 

� 3 cổng USB chuột và bàn phím, máy in 

� 1 cổng ethernet 

� Giao thức kết nối với hệ thống LIS: ASTM 

Bộ xử lý dữ liệu 

� Màn hình cảm ứng LCD, 12,1 in 

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

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

� Kết quả biểu diễn theo đồ thị Levey-Jennings, biểu đồ Radar 

Hóa ch ất 

� Whitediff 1L 

� ABX Diluent 20L 

� ABX Cleaner 1L 

� ABX Minoclair 0.5 L (dung dich rửa đậm đặc) 

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ 

Công ngh ệ & 
Phương pháp đo  

bản quy ền 

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

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

Đo quang đối với HGB ở bước song 555 nm 

Sử dụng phương pháp trở kháng với đường kính aperture 60µm 

Đo bạch cầu bằng phương pháp hấp thụ ánh sáng 
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2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

Yumizen H500 OT và YUMIZEN H500 CT là một máy phân tích huyết học tự động 

hoàn toàn được sử dụng để thử nghiệm chẩn đoán in vitro trong các phòng thí 

nghiệm lâm sàng. Đo các thông số CBC và DIFF trong mẫu máu chứa chất chống 

đông K2-EDTA và K3-EDTA 

2.2 Thông s ố 

WBC   White Blood Cells 

RBC   Red Blood Cells 

HGB   Hemoglobin Concentration 

HCT   Hematocrit 

MCV   Mean Corpuscular Volume 

MCH   Mean Corpuscular Hemoglobin 

MCHC  Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration 

RDW-CV  Red Distribution Width 

RDW-SD *     Red Distribution Width Standard Deviation 

PLT   Platelets 

PDW * Platelets Distribution Width 

PCT *   Plateletcrit 

P-LCC * Platelets - Large Cell Count 

P-LCR *  Platelets - Large Cell Ratio 

MPV   Mean Platelet Volume 

LYM#   Lymphocytes absolute value 

LYM%  Lymphocytes percentage 

MON#   Monocytes absolute value 

MON%  Monocytes percentage 

NEU#   Neutrophils absolute value 

NEU% Neutrophils percentage 

EOS#   Eosinophils absolute value 

EOS% Eosinophils percentage 

BAS#  Basophils absolute value 

BAS%  Basophils percentage 

LIC# *  Large Immature Cells absolute value 

LIC% * Large Immature Cells percentage 
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3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

CẢNH BÁO: 

Thiết bị được khuyến cáo dành cho chuyên gia sử dụng. Hướng dẫn sử dụng được 

cung cấp trong CD-ROM bao gồm hướng dẫn sử dụng hằng ngày này và phải thao 

khảo trước khi vận hành máy. Xin vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn các mục 

như các cảnh báo nguy hiểm và, đặc tính kỹ thuật và trình bày dữ liệu. Tài liệu này 

là hướng dẫn sử dụng hằng ngày và nó không thể thay thế tài liệu hướng dẫn sử 

dụng. 

QUAN TRỌNG: 

Nếu có vấn đề xảy ra trong quá trình sử dụng máy, xin vui lòng thực hiện một số 

thao tác kiểm tra theo các hướng dẫn trong tài liệu. Khi vấn đề vẫn còn tồn tại, xin 

vui lòng liên hệ đại diện hãng HORIBA ABX tại địa phương. 

   Đĩa CD bao gồm: 

-  Hướng dẫn sử dụng thiết bị: để xem hoặc in hướng dẫn này, đặt đĩa CD vào đầu 

đọc CD ở bất cứ máy tính nào và làm theo hướng dẫn trên màn hình. 

- Hướng dẫn trực tiếp trên thiết bị: có thể cập nhật mới theo hướng dẫn được mô tả 

trong hướng dẫn sử dụng. 

- Một phần mềm xem dữ liệu được cung cấp để có thể xem kết quả bệnh nhân và 

kết quả chạy kiểm chuẩn trên máy tính  

3.1 Tổng quan v ề phần mềm 

Yumizen H500 OT và YUMIZEN H500 CT bao 

gồm một phần mềm ứng dụng cho phép bạn 

điều khiển các màn hình khác nhau bên trong. 

Màn hình cảm ứng cho phép truy cập dễ dàng 

và trực tiếp vào tất cả các chức năng thông qua 

biểu tượng. 

Màn hình chính bao gồm các mục sau: 

- Thanh công cụ theo ngữ cảnh contextual toolbar  (ngang) cung cấp các chức 

năng liên quan đến màn hình hiện tại hiển thị. 

- Thanh công cụ chức năng function toolbar  (dọc), cung cấp truy cập trực tiếp đến 

các chức năng khác. 

- Các nút màn hình chính (giữa màn hình), để vào menu con. 

- Nút Khởi động Startup  để thực hiện chu kỳ khởi động theo cách thủ công. 

- Nút Shutdown  để thực hiện một chu kỳ tắt máy theo cách thủ công. 
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- Thanh trạng thái status bar  (bên cạnh thanh công cụ theo ngữ cảnh), cho biết về 

QC, kết nối, 

thuốc thử hoặc các vấn đề về hệ thống. 

■ Thanh thông tin information bar  (dưới cùng của màn hình), cho biết thông tin về 

phiên bản hiện tại, tên của người sử dụng đã đăng nhập, tình trạng thiết bị của bạn, 

ngày và giờ. 

Các nút ở giữa màn hình chính: 

 

Startup : chạy chu trình khởi động máy. 

 

Shutdown : chạy chu trình tắt máy. 

 

        Reagents: hiển thị màn hình theo dõi thuốc thử (mức thuốc thử, hạn 

dùng...). 

           

 

 Last Run: hiển thi kết quả đã chạy trước đó. 

           Quality Assurance : truy xuất QC, XB, calibration and chạy mẫu lặp lại. 

 

Maintenance: bảo dưỡng máy. 

 

            Settings : hiển thị cài đặt 

 

            Logs : bản ghi nhật ký thiết bị. 

 

Nút Quality Assurance ch ứa các nút ph ụ sau: 

           Quality control : hiển thi mẫu control đang dùng và lưu trữ kết quả control 

đã chạy 

            XB: hiển thị biểu đồ XB 



Yumizen H500 

 

7 | P a g e  
 

            Repeatability : cho phép chạy kiểm tra độ lặp lại của hệ thống. 

            Calibration : chạy calib máy. 

 

Nút Maintenance ch ứa các nút ph ụ sau: 

  Advanced services : dùng riêng cho bộ phận kỹ thuật. 

        Autoclean : chạy chu trình rửa máy (ABX Diluent). 

 

Concentrated cleaning : thực hiện chu trình rửa máy đặc biệt có sử dụng 

ABX Minoclair 

Dashboard: hiển thị nhiệt độ, điện áp, số mẫu đo và trạng thái các cảm biến. 

 

Hydraulic services : Mở màn hình quản lý chu trình sơ đồ thủy lực. 

 

 

Mechanical services : Mở màn hình quản lý về các bộ phận cơ khí. 

 

Các nút bên ph ải màn hình theo chi ều dọc: 

 

 

   Stop : dừng hệ thống khẩn cấp. 

         

    Stat mode:  cho phép chạy phân tích mẫu.   

 

    Results: mở danh sách kết quả chạy trong ngày.   

 

                      

 Archives : mở kết quả lưu trữ. 
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Help : mở phần trợ giúp. 

 

Các nút theo chi ều ngang phía d ưới màn hình: 

Nút cảnh báo tình trạng máy: 

 

QUAL: Quality , Cảnh báo tình trạng chạy mẫu control hàng ngày. 

COMM: Communication, Cảnh báo vấn đề kết nối LIS, máy in… 

REAG: Reagent, cảnh báo hạn dùng thuốc thử, thể tích thuốc thử tối thiểu để chạy 

mẫu…. 

SYST: System, cảnh báo các vấn đề liên quan đến hệ thống. 

Khi có 1 nút nào chuyển sang màu đỏ kích vào đó để xem chi tiết cảnh bảo và khắc phục. 

  

Exit: Thoát khỏi ứng dụng 

Nút có hiệu lực theo ngữ cảnh: các nút này chỉ xuất hiện và có hiệu lực theo màn hình 

liên quan 

             

Virtual Keyboard : mở bàn phím ảo. 

          

   Print / Send : cho phép in hoặc chuyển dữ liệu đến mạng LIS.  

 

   Details : hiển thị chi tiết được chọn ở màn hình hiện tại. 

 

  Add : cho phép nhập dữ liệu mới. 

 

            

   Targets : hiển thị giá trị QC.  

          

    Delete : xóa 1 mục hoặc dữ liệu.  

     

    Update : sửa đổi dữ liệu. 
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 Validate : xác nhận hành động.  

    

    

 Cancel : hủy hành động. 

 

 

    Back / Exit : trở lại màn hình trước. 

      

 Previous : trở lại mục trước. 

 

 Next : đến mục tiếp theo. 

 

 Change Reagent: thay thuốc thử. 

 

Quality Control Report: xem kết quả control dạng biểu đồ Levey-Jennings. 

 

     Control Radar Graphs: xem kết quả control theo dạng radar. 

 

3.2 Thuốc thử và quy cách đóng gói: 

 Diluent thùng 20 lít 
 Whitediff bình 1 lít 
 Cleaner bình 1  lit 
 Minoclair bình 500 ml 

3.3 Khởi động máy: 

Kiểm tra và đổ bỏ nước thải 

Bật công tắc máy in sang ON 

Khởi động máy phân tích 

Bật công tắc sau máy sang vị trí ON 

Chờ máy kiểm tra các bộ phận cơ khí cho đến 

khi nút  ở màn hình LOGIN sáng lên, lúc 

này máy cho phép đăng nhập phần ứng dụng 

Trong ô User name chọn YUMIZEN 

Trong ô Password nhập H500 
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Nhấn validate  

Tích vào ô Reset sample ID auto-numbering  

trong cửa sổ Begin of Day. 

Nhấn validate  

Chờ đến khi màn hình chính (main screen ) sau đây xuất hiện 

Kiểm tra thu ốc thử 

Trên màn hình chính nhấp vào Reagents, màn hình thay thuốc thử sau xuất hiện 

Chọn loại thuốc thử cần thay 

Nhấn Change Reagent   

Sử dụng bàn phím ảo 

hoặc đầu đọc mã 

vạch 

Nhập barcode 1 trong ô 

Identifier  

Nhấn validate  

Nhập barcode 2 trong ô 

Identifier  

Nhấn validate  máy sẽ chạy chu trình mồi thuốc thử 

Barcode 1: số Lot của thuốc thử  

Barcode 2: số ID của thuốc thử 

Startup máy 

 Nhấn nút Startup      trên màn hình chính 

          Chờ đến khi chu trình startup kết thúc 

Chu trình startup hoàn tất trong khoảng thời gian 1 phút. Chu trình chạy mẫu trắng 

được thực hiện trong quá trình startup. Startup thông qua nếu kết quả mẫu trắng 

nằm trong giới hạn bảng dưới: 

Parameter  Backgrou nd count  limits  
WBC ≤ 0.3 x 103/ μL 
RBC ≤ 0.03 x 106/ μL 
HGB ≤ 0.3 g/dL 
PLT ≤ 5 x 103/ μL 

Kết quả startup có thể tham khảo bằng cách truy xuất:  

Logs 
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Blank cycle logs . 

 

3.4 Chạy mẫu control: 

Nhập control:  

            Truy xuất: Main screen/Quality 

assurance  

 

           Quality control  

Chọn thẻ Active QC nhấn 

Add  màn hình nhập dữ 

liệu control xuất hiện 

Trong ô Sample ID nhập Lot của lọ QC, cắm USB có chứa dữ liệu của Lot QC vào 

máy 

Nhấn Import   Validate  chờ đến khi có số liệu của các thông số QC xuất 

hiện trong bảng 

Nhấn Validate  để hoàn tất. 

Chạy control: 

- Nhấn vào nút Stat mode 

 màn hình chay mẫu 

như hình bên cạnh xuất 

hiện 

- Nhập Lot QC trong ô Sample ID  

 

- Nhấn validate  

-  Lắc mẫu nhẹ và đều 

- Mở nắp ống mẫu đưa 

mẫu vào bên dưới kim 

hút mẫu. 

- Nhấn thanh hút mẫu phía sau kim chờ 

máy hút xong. Đậy nắp ống đựng mẫu mang đi lưu trữ. 

Xem kết qu ả control: 
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           Truy xuất: Main screen Quality assurance  Quality control  

Các trang thái control: 

  PASSED 

 

ACCEPTED: Kết quả đã được xác 

nhận bởi người sử dụng, máy chấp nhận 

chạy mẫu nhưng có cảnh báo cờ ở kết quả 

  FAILED: Kết quả control vượt ngoài 

giải đo, máy không chấp nhận chạy mẫu, 

cần xem xét chạy lại hoặc xác nhận kết quả 

control để chuyển trạng thái sang 

ACCEPTED. 

Xem kết qu ả control d ạng bi ểu đồ Levey-Jennings:  

 

Truy xuất: Main screen  

 

Quality assurance  

 

Quality control  

 

Quality Control Report  

 

Xem kết quả control d ạng Radar  

 

Truy xuất: Main screen  

 Quality assurance  

 Quality control  

 Control Radar Graphs  

 

3.5  Chạy mẫu bệnh nhân: 
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1 
  

 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 

3 

 

Nhập thông tin và ch ạy mẫu bệnh nhân:  

- Nhấn vào nút Stat mode  màn 

hình chay mẫu như hình bên cạnh 

xuất hiện 

- Nhập ID bệnh nhân trong ô Sample ID 

- Nhập thông tin khoa, phòng, 

họ, tên và ngày sinh bệnh 

nhân 

- Nhấn validate  chờ kim hút mẫu hạ 

xuống 

- Lắc mẫu nhẹ và đều 

- Mở nắp ống mẫu đưa mẫu vào bên dưới kim hút mẫu. 

Nhấn thanh hút mẫu phía sau kim chờ máy hút xong. Đậy nắp ống đựng mẫu mang đilưu 

trữ. Sau khi hút mẫu xong 

máy chuyển sang màn hình  

hiển thị kết quả sau: 

1 Thông tin 

bệnh nhân 

2 Kết quả và 

biểu đồ 

3 Cảnh báo c ờ 

 

 

3.6 Quản lý k ết qu ả: 

• Xem kết qu ả: 

Truy xuất: Main Screen > Results  

Nút chức năng Results cho phép 

hiển thị tất cả các mẫu đã chạy 

trong ngày. Chức năng này gồm 2 

màn hình: Results list và Results 

view  

Màn hình Results list hiển thị các thông tin 
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- Thời gian chạy mẫu 

- Số ID nhân 

- Tên bệnh nhân 

- Thông số của test 

- Kết quả đã được in và chuyển tới 

LIS 

Màn hình Results view truy xuất 

bằng cách Chọn 1 bệnh nhân trong 

màn hình Results List hoặc 

chuyển thanh sáng đến bệnh nhân 

và nhấn nút details  Nhấn nút 

 hoặc  để xem chi tiết kết 

quả của mẫu trước hoặc sau kết 

quả đang hiển thị trên màn hình 

In kết quả: kết quả tự động in khi chạy xong mẫu, cách in lại kết quả 

- Chọn mẫu cần in từ Results list  

- Nhấn Print/send  

- Chọn Print only selected  

- Nhấn validate  

• Gửi kết qu ả đến mạng LIS:  

- Chọn mẫu cần gửi từ Results list  

- Nhấn Print/send  

- Chọn Send only selected results (nếu gửi tất cả chọn Send all results ) 

- Nhấn validate  

• Tìm kết qu ả đã chạy từ trước:  

Truy xuất: Main screen /Archives  
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Kết quả chạy của ngày hôm trước 

sẽ được tự động lưu vào bộ nhớ 

của hệ thống sau khi reset 

samples ID đầu ngày, màn hình 

Archives sau cho phép tìm lại kết 

quả bệnh nhân đã chạy. 

Muốn tìm bệnh nhân đã chạy từ 

trước ta nhập thông tin ngày chạy 

mẫu trong ô 

Run date: From ……..To …….  

Nhấn details  

Dữ liệu về thông tin bệnh nhân sẽ 

hiển thị đầy đủ trong màn hình 

Archives  

3.7 Kết thúc ngày làm vi ệc: 

 

- Nhấn nút Shutdown  

- chờ máy thực hiện chu trình Shutdown trong khoản thời gian 3 phút, khi hoàn tất 

máy chuyển đến màn hình Stand by  

 

- Nhấn nút Back/exit  

- Nhấn nút Validate  

- Chờ khi màn hình hiện lên hình công tắc điện lúc này chu trình shutdown đã kết thúc 

- Tắt công tắc máy phân tích 

- Tắt nguồn máy in 

4. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG 

4.1 Cảnh báo 

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. 
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- 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. 

4.2 Biện pháp phòng ng ừa an toàn 

� Điện và an toàn s ử 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 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. 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 
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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. 

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 
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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 Bảo dưỡng máy  

Hàng ngày: 

- Thực hiện chu trình Startup  

- Thực hiện chu trình Auto clean  

- Truy xuất: Main Screen > Maintenance          >  nhấn Auto clean  

- Thực hiện chu trình Shutdown  

- Vệ sinh vỏ máy. 

Hàng tu ần: 

- Thực hiện chu trình Backflush RBC/PLT chạy 2 đến 3 lần liên tục mỗi lần chạy 35 

>   Hydraulic services  giây Truy xuất:Main Screen > Maintenance              

> nhấn Backflush RBC/PLT 

- Thực hiện chu trình Backflush LMNEB mỗi lần chạy 1 phút 

> Hydraulic services  > - Truy xuất: Main Screen > Maintenance      

nhấn Backflush LMNEB  

- Thực hiện chu trình rửa máy đậm đặc: Concentrated Cleaning: 

Nếu lượng mẫu lớn hơn 50 mẫu 1 ngày nên thực hiện chu trình 

này 2 lần mỗi tuần Truy xuất: Main Screen > 

Maintenance             > nhấn Concentrated Cleaning  

 

- Mở đầu nối chai 

thuốc thử Cleaner vặn 

đầu nối chai thuốc 

Minoclair vào Hình 1 

- Nhấn  Validate   

hinh 2 

 

Hình 1  

 

 

 

 

 

Hình 2  
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Chu trình rửa máy đậm đặc hoàn tất trong 10 phút. Chờ máy thực hiện xong 

- Mở đầu nối chai 

thuốc Minoclair vặn 

đầu nối chai thuốc thử 

Cleaner vào Hình 1 

- Nhấn  Validate   

hinh 2 Hình 1  

 

 

 

 

 

Hình 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vệ sinh nắp đậy buồng pha loãng 

- Ấn vào lỗ mở nắp để mở nắp trước máy 

- Dùng bông gòn hoặc vải ướt lau sạch bề mặt phía trên 2 buồng pha loãng mẫu ở vị 

trí 3 và 4 

Chú ý : không để bông gòn hoặc vải rơi vào bên trong lỗ đo 

 

6.2  Xử lý lỗi 

6.2.1 Vấn đề về hoạt động 

Máy in 

- Hãy đảm bảo rằng dây nguồn của máy in được nối đúng cách. 

- Bật và tắt máy in. 

- Kiểm tra nguồn cấp dữ liệu. 

- Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy in của bạn. 

- Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với đại diện của HORIBA Medical địa 

phương. 

Kiểm soát các hoá ch ất 
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Truy cập: Main Screen > Reagents  

Hệ thống có thể tự động xử lý thuốc thử HORIBA Medical (mức và ngày hết hạn). Nó 

thông báo cho người sử dụng về tình trạng của chất thử sau khi thiết bị bắt đầu hoạt 

động, hoặc hiển thị cảnh báo trong màn hình Reagents nếu một thuốc thử thấp hoặc 

đã hết hạn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo kiểm tra mức hóa chất và ngày hết hạn 

trước khi khởi động hệ thống. Để làm như vậy, bạn cần phải: 

- Kiểm tra mức của chai thuốc thử từ phần mềm. 

- Kiểm tra bằng mắt số lô và ngày hết hạn trên chai thuốc thử. 

- Nếu một chai dung dịch phải được thay đổi, hãy tham khảo phần Bảo trì và khắc 

phục sự cố > Các thủ tục thay thế > Các chương trình thay thuốc thử. 

Khởi động không thành công 

- Kiểm tra ngày hết hạn của mỗi thuốc thử. 

- Kiểm tra mức độ của mỗi thuốc thử. 

- Thay các chai thuốc thử hết hạn hoặc rỗng, nếu cần. 

- Khởi động lại. 

- Nếu khởi động lại không thành công, hãy tập trung thực hiện việc làm sạch. 

Vấn đề về chu k ỳ phân tích 

- Kiểm soát các bộ phận cơ khí 

Truy cập: Main Screen > Maintenance > Mechanical services 

Kiểm tra chuyển động lên và xuống và chuyển động trái và phải của kim và hộp vận 

chuyển bằng cách nhấn vào hai nút kiểm tra của khu vực kim / động cơ vận 

chuyển. 

Các chuyển động phải được trơn tru và thường xuyên. 

- Đảm bảo kim không bị uốn cong. 

- Thay kim nếu bị uốn cong. 

- Tiến hành phân tích mẫu máu tươi và kiểm tra kết quả. 

- Tiến hành phân tích mẫu máu QC và kiểm tra kết quả. 

Kiểm soát th ủy lực 

Truy cập: Main Screen > Maintenance > Mechanical services  

Tháo vỏ. 

- Nhấn nút Pressure Vacuum Check  trong khu vực Syringes motors  để kiểm tra 

chuyển động của 

- bơm áp lực chân không. Các chuyển động phải được trơn tru và thường xuyên. 

- Nhấn nút Check Reagents  trong khu vực Syringes motors  để kiểm tra chuyển 

động của xylanh thuốc thử. Các chuyển động phải được trơn tru và thường xuyên. 
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- Nhấn nút check LMNEB  trong khu vực Syringes motors  để kiểm tra chuyển động 

của ống LMNEB. 

- Các chuyển động phải được trơn tru và thường xuyên. 

- Chạy một Priming cycle của Whitediff 1L trong Maintenance > Hydraulic services .  

- Chạy một phân tích trống. 

- Đảm bảo kết quả nằm trong phạm vi: 

WBC ≤ 0.3 x 109/L 

RBC ≤ 0.03 x 1012/L 

HGB ≤ 3 g/L 

PLT ≤ 5 x 109/L 

Các vấn đề về RBC, PLT và HCT 

Truy cập: Main Screen > Maintenance > Mechanical services  

- Trước tiên hãy đảm bảo kiểm tra các chi tiết cơ khí và thủy lực.  

- Tháo nắp. 

- Tiến hành phân tích mẫu máu tươi và kiểm tra kết quả. 

- Trực quan đảm bảo rằng máu được phân phối trong buồng DIL / HGB. 

- Kiểm tra bằng mắt sủi bọt ở cuối buồng RBC / PLT. 

- Nhấn nút Pressure Vacuum Check  trong khu vực Syringes motors  để kiểm tra 

chuyển động của 

- bơm áp lực chân không. Các chuyển động phải được trơn tru và thường xuyên. 

- Nhấn nút LMNEB check  trong khu vực Syringes motors  để kiểm tra chuyển động 

của ống LMNEB. 

- Các chuyển đông phải được trơn tru và thường xuyên. 

- Tập trung thực hiện việc làm sạch. 

Vấn đề về HGB 

- Truy cập: Main Screen > Maintenance > Mechanical services 

- Kiểm tra ngày hết hạn và thể tích chai Whitediff 1L. Thay thế chai, nếu cần. 

- Tiến hành phân tích mẫu máu tươi và kiểm tra kết quả. 

- Trực quan đảm bảo rằng máu được phân phối trong phòng DIL / HGB. 

- Trực quan đảm bảo rằng màu pha loãng là đục khi máu được phân phối và sau đó 

chuyển sang nâu khi phân bố Whitediff 1L vào. 

- Đảm bảo LED HGB đang bật khi dụng cụ đang chạy. 

- Nhấn nút Pressure Vacuum Check  trong khu vực Syringes motors  để kiểm tra 

chuyển động của bơm áp lực chân không. Các chuyển động phải được trơn tru và 

thường xuyên. 
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- Nhấn nút LMNEB check  trong khu vực Syringes motors  để kiểm tra chuyển động 

của ống LMNEB. 

- Các chuyển động phải được trơn tru và thường xuyên. 

- Tập trung thực hiện việc làm sạch. 

Cờ báo trên RBC và PLT 

- Truy cập: Main Screen > Maintenance  

- Thực hiện quy trình này nếu báo động tương tự được kích hoạt nhiều lần trên mẫu 

máu khác nhau. 

- Trước tiên hãy đảm bảo kiểm tra các chi tiết cơ khí và thủy lực.  

- Tháo nắp. 

- Kiểm tra ngày hết hạn và mức chai thuốc thử. 

- Sử dụng thuốc thử không được chấp thuận bởi HORIBA Medical có thể gây ra kết 

quả bị gắn cờ. 

- Chạy một priming cycle của Whitediff 1L trong Maintenance > Hydraulic services . 

Thông tin liên quan: 

- Đảm bảo kim không bị uốn cong. 

- Thay kim nếu bị uốn cong. 

- Tập trung thực hiện việc làm sạch. 

- Đảm bảo rằng ống không quá bẩn. 

- Chạy lại mẫu máu và kiểm tra kết quả. 

Cờ cảnh báo trên HGB 

- Truy cập: Main Screen > Maintenance  

- Thực hiện quy trình này nếu báo động tương tự được kích hoạt nhiều lần trên mẫu 

máu khác nhau. 

- Trước tiên hãy đảm bảo kiểm tra các chi tiết cơ khí và thủy lực.  

- Tháo nắp. 

- Đảm bảo LED HGB đang bật khi dụng cụ đang chạy. 

- Kiểm tra ngày hết hạn và thể tích chai thuốc thử. 

- Sử dụng thuốc thử chưa được HORIBA Medical phê duyệt có thể gây ra kết quả bị 

gắn cờ. 

- Chạy một priming cycle của Whitediff 1L trong Maintenance > Hydraulic services . 

- Đảm bảo kim không bị uốn cong. 

- Thay kim nếu bị uốn cong. 

- Tập trung thực hiện việc làm sạch. 

- Chạy lại mẫu máu và kiểm tra kết quả. 
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Cờ cảnh báo WBC DIFF 

- Truy cập: Main Screen > Maintenance  

- Thực hiện quy trình này nếu báo động tương tự được kích hoạt nhiều lần trên mẫu 

máu khác nhau. 

- Trước tiên hãy đảm bảo kiểm tra các chi tiết cơ khí và thủy lực.  

- Tháo nắp. 

- Kiểm tra ngày hết hạn và thể tích chai thuốc thử. 

- Sử dụng thuốc thử chưa được HORIBA Medical phê duyệt có thể gây ra kết quả bị 

gắn cờ. 

- Chạy một priming cycle của Whitediff 1L trong Maintenance > Hydraulic services . 

- Đảm bảo kim không bị uốn cong. 

- Thay kim nếu bị uốn cong. 

- Đảm bảo đèn chiếu sáng quang học đang bật khi máy đang chạy. 

- Thay thế đèn, nếu cần. 

- Hãy chắc chắn rằng không có bong bóng trong dòng chảy flowcell. 

- Rửa lại cytometer bằng cách vào Maintenance> Hydraulic services và nhấn Rinse. 

- Thử lại mẫu máu và kiểm tra kết quả. 

 

 


