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1. Tổng quan s ản phẩm 

1.1. Model c ủa thi ết b ị 

Có hai Model của ABX Micros ES 60. 

- Close Tube (CT): Nó có một cơ chế xuyên qua nắp đậy. Các ống mẫu được đặt trực 

tiếp trong máy phân tích mà không cần tháo nắp. 

- Open Tube (OT): cần tháo nắp ra khỏi ống mẫu trước khi phân tích mẫu. 

Thuốc thử cũng có sẵn trong hai phiên bản: 

- Chai 

- Gói 

1.2. Công su ất máy 

Công suất máy ABX Micros ES 60 là 60 mẫu (OT) / 50 (CT) mỗi giờ. 

1.3. Xác định ống mẫu 

Ống mẫu có thể được xác định bằng cách 

- Một bàn phím bên ngoài, 

- Bàn phím ảo, 

- Bộ đọc mã vạch tích hợp (cho phiên bản CT), 

- Một đầu đọc mã vạch ngoài (tùy chọn). 

1.4. Loại mã vạch 

Yêu cầu về loại nhãn mã vạch: 

Code 39, Code 128, Codabar 2/5, ISBT 128 

1.5. Đặc tính máy tính 

Màn hình màu LVDS chạm, 8.4 inch, 640x480, 256000 màu 

Phần mềm: Cài đặt trên một EPROM FLASH 

Dung lượng bộ nhớ: 1000 kết quả 

Giao diện kết nối: RS232, Ethernet, USB 

1.6. Phương pháp đo 

RBC, PLT = Trở kháng 

WBC, LYM%, MON%, GRA% = Trở kháng 

HGB = Đo quang 

HCT, MCH, MCHC, RDW, PDW, PCT, LYM #, MON #, GRA # = Tính toán 

MCV, MPV = Đo lường 
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1.7. Đặc tính k ỹ thuật 

TỔNG QUAN 

� Chạy mẫu tự động, theo dạng ống đóng ho ặc ống mở 

� Tích hợp màn hình cảm ứng, thao tác dễ dàng, chính xác. 

� Kết nối hóa chất theo dạng rời 

Cấu hình chu ẩn 

� 1 máy phân tích huyết học tự động, 18 thông số, nhỏ gọn 

� 1 bộ phụ tùng bảo trì tiêu chuẩn 

� 1 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh 

� CD hướng dẫn sử dụng 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 

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

� Công nghệ van lỏng: thể tích mẫu chính xác và tin cậy 

� Tiêu thụ điện năng và hóa chất ít 

� Thể tích mẫu cực nhỏ: CBC và DIFF 10 μL, thích hợp cho bệnh nhân nhi, ung bướu… 

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ 

Kích th ước và 
trọng lượng 

� Trọng lượng: 30.9 lbs / 16 kg 

� Kích thước :  16.9  x 14.2 x 14.2 in / 43  x 36 x 36 cm 

Công su ất 
� Ống mở: 60 mẫu/giờ 

� Ống đóng: 50 mẫu/giờ 

Bộ nhớ � Thể nhớ 512 Mb 

Độ ồn � <60 dBa 

Nhiệt độ vận hành � 16 – 30oC 

Các cổng kết nối 

� 2 cổng RS232 kết nối với máy tính bên ngoài 

� 3 cổng USB (kết nối bàn phím, barcode, máy in) 

� 1 cổng RJ45 

Bộ xử lý dữ liệu 

� Màn hình cảm ứng 8.4 in, độ phân giải 640x480 

� Lưu trữ kết quả 1000 bệnh nhân (+biểu đồ) 

� Hệ điều hành Linux 
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2. Mục đích sử dụng 

2.1 Mục đích sử dụng 

ABX Micros ES 60 là máy phân tích huyết học tự động hoàn toàn được sử dụng để 

phân tích các thành phần tế bào máu trong phòng xét nghiệm. 

Thiết bị có thể hoạt động ở chế độ CBC (Cell Blood Count). 

2.2 Thông s ố Definition 

WBC White Blood Cells 

LYM# Lymphocytes absolute value 

LYM% Lymphocytes percentage 

MON#  Monocytes absolute value 

MON% Monocytes percentage 

GRA# Granulocytes absolute value 

GRA%  Granulocytes percentage 

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 

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 toàn cho người sử dụng: 

� ABX Minidil LMG 10L 

� ABX Minilyse LMG 1L 

� ABX Miniclean 1L 

Hoặc chỉ dùng 1 pack:  

� Minipack LMG 
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RDW-SD  Red Distribution Width 

 

PLT  Platelets 

PDW *  Platelets Distribution Width 

PCT *   Plateletcrit 

MPV              Mean Platelet Volume 

3 Hướng dẫn sử dụng 

CẢNH BÁO: 

Thiết bị được khuyến cáo dành cho các nhân viên Y tế được đào tạo về sử dụng máy. 

Tuyệt đối không vận hành máy khi chưa được đào tạo về sử dụng máy.  

 

3.1 Tổng quan v ề phần mềm 

Một phần mềm ứng dụng được cài đặt trên ABX Micros ES 60. 

 

 

Màn hình chính bao gồm các mục sau: 

1 = Các nút truy cập của Menu: truy cập các chức năng chính của hệ thống (nhận diện 

mẫu, kiểm soát chất lượng, lịch sử kết quả, bảo trì). 

2 = Nút Exit : để truy cập vào màn hình Exit  (thay đổi người vận hành, khởi động lại 

máy, tắt máy). 

3 = Nút Status : để hiển thị màn hình Trạng thái cho biết bất kỳ vấn đề nào về QC, 

thuốc thử, lưu trữ, ứng dụng hoặc thiết bị và đưa ra hành động khắc phục để thực 

hiện. 

2 = Thanh công cụ theo ngữ cảnh: để truy cập các chức năng liên quan đến màn hình hiện 

đang hiển thị. 
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3.2 Mô tả về các bi ểu tượng ph ần mềm 

Các nút truy cập menu nằm ở phía bên tay phải của màn hình. Các nút này cho phép 

người sử dụng để truy cập vào các chức năng chính của hệ thống. 

Sample identification: Nhập mẫu bệnh nhân hoặc thông tin QC và để khởi động 

phân tích. 

 

Quality control: Theo dõi một bộ ba thử nghiệm QC. 

        Hiển thị kết quả QC, đồ thị LJ và thống kê XB. 

  Quản lý hiệu chuẩn thiết bị. 

 

Result history: Hiển thị tất cả kết quả bệnh nhân đã lưu, từ hiện tại hoặc lưu trữ. 

 

Maintenance: Thực hiện các hoạt động bảo trì (chu kỳ làm sạch, quản lý thuốc thử, 

xử lý sự cố, vv). 

Chỉnh sửa / sửa đổi một số tham số của thiết bị (Sửa đổi thông số có thể được   yêu 

cầu cụ thể bởi người dùng). 

Nhấn nút menu để hiển thị menu tương ứng (mặc định là Sample Identification). Mũi tên 

màu vàng của nút menu hoạt động hiển thị cho người dùng trình đơn nào đang hoạt 

động. 

Mô tả nút tr ạng thái 

    Xanh: Máy đang chạy chính xác 

 

    Cam: Có cảnh báo mới nhưng không khoá máy. Quá trình chạy mẫu vẫn được tiến 

hành. Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng để khắc phục. 

 

    Đỏ: Có cảnh báo và khoá máy. Quá trình phân tích mẫu không thể chạy ngoại trừ 

kiểm chuẩn - QC. Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng để khắc phục. 

Mô tả thanh công c ụ: 

 

Edit: chỉnh sửa dữ liệu. 

Ok: Xác nhận một hành động được thông qua. 
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Cancel: Huỷ một hành động. 

Reset: Khởi tạo lại vùng nhập liệu (ví dụ như nhập thông tin mẫu, trạng thái nén 

….). 

Delete: Xoá các đối tượng được chọn (tài khoản người dùng, hoá chất ….). 

Back: Trở lại màn hình trước đó 

View: Xem thêm các thông tin mở rộng. 

Dùng bàn phím ảo:  

 

Nhấn nút bàn phím ảo "Virtual keyboard " để mở giao diện bàn phím ảo. 

 

Xoá: Nó cho phép xoá các phần đã chọn. 

Lùi/Tiến: Di chuyển con trỏ lùi (sang trái) hoặc tiến tới (sang phải ) trong 

vùng nhập liệu đã chọn. [Chỉ dành cho phần nhập thông tin mẫu. 

 

Chấp nhận: chấp nhận một hành động và chuyển đến phần kế tiếp.  

 

Đóng: Đóng bàn phím ảo và trở về màn hình trước đó. 

Nút ngừng khẩn: Dừng khẩn cấp: Dừng một chu trình trong quá trình đang 
chạy. 

 

3.3 Các bước ch ạy mẫu hằng ngày 

3.3.1 Chạy phân tích startup:  

Bật thi ết b ị 

- Bật nguồn thiết bị “ON” bằng cách nhấn vào công tắc ON/OFF, vị trí công tắc được 

đặt phía sau máy. 

- Thiết bị sẽ thực hiện chu trình khởi động cho các thiết bị điện bên trong máy. Xin vui 

lòng chờ kết thúc chu trình. 

- Khi chu trình ổn định nhiệt độ cho thiết bị kết thúc, máy ABX Micros ES 60 sẽ tự động 

chạy chu trình khởi động kiểm tra nhiễu nền và quá trình này được chạy khi và chỉ khi 

được lập rình chạy tự động  

- Nếu ABX Micros ES 60 không tự động chạy chu trình startup sau quá trình làm nóng 
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máy, xin vui lòng nhấn nút “Startup” trênn khu vực trạng thái để khởi tạo quá trình 

startup. 

Kiểm tra m ẫu tr ắng (background) 

Không được vượt khỏi giới hạn cho phép đối với một số thông số sau: 

WBC < 0.3x103/mm3 

RBC < 0.02x106/mm3 

HGB < 0.3g/dl 

PLT < 10x103/mm3 

- Nếu đếm nền có giá trị cao hơn giới hạn đối với một trong các thông số trên, máy ABX 

Micros ES 60 sẽ tự động thực hiện lại một chu trình khác 

- Nếu vấn đề startup không đạt kéo dài qua 3 lần liên tiếp, một thông điệp sẽ được in ra 

cảnh báo «Invalid Startup». 

- Xem trong hướng dẫn sử dụng trong phần 7, 5. Chẩn đoán, trang 7-26 để tìm và giải 

quyết vấn đề. 

Chọn tài kho ản người dùng 

Lab Tech (chạy phân tích)  

Tài khoản này không cần sử dụng mật khẩu để vào, đăng nhập bằng tài khoản này người 

sử dụng có thể thực hiện hầu hết các thao tác đối với máy nhưng không thể thay đổi cài 

đặt các thông số của máy và không thể quản lý máy- Tài khoản dành cho kỹ thuật viên 

chạy máy. 

Scientist (quản lý hệ thống) 

Tài khoản này cần phải có mật khẩu để đăng nhập vào. Khi sử dụng tài khoản này, người 

dùng có thể chỉnh sửa một Số thông số cài đặt cho máy và quản lý hệ thống máy. Tài 

khoản này dành cho Trưởng phòng xét nghiệm. 

Technician  

Tài khoản “Technician” chỉ dành cho kỹ thuật viên của đại diện hãng HORIBA ABX tại địa 

phương. 

Nhập mật khẩu tài kho ản (Ngoại trừ «Lab Tech») 
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1- Khi nút đăng nhập tài khoản người dùng được nhấn, màn hình yêu cầu nhập mật khẩu 

sẽ được hiển thị. 

2- Nhập mật khẩu vào vùng «Password» bằng bàn phím ngoài hoặc bàn phím ảo và nhấn 

nút chấp nhận «Valid». 

Tạo trang làm vi ệc (tu ỳ chọn) 

Một phiên làm việc cho phép quản lý mã số lọ mẫu. Người sử dụng có thể bắt đầu một 

ngày làm việc mới bằng việc chọn vào khung “New session” trong khung màn hình đăng 

nhập. 

- Một phiên làm việc mới được tạo và dữ liệu phiên làm việc cũ sẽ được nén lại. 

- Phiên làm việc mới sẽ xoá khỏi bộ nhớ những mã số lọ cũ đã chạy. 

Trong một phiên làm việc, một mã số lọ sẽ được liên kết tới một bệnh nhân tương ứng. 

Nếu người dùng nhập một mã số lọ đã được dùng trước đó, máy sẽ hiểu là nó đang chạy 

lại cùng một mẫu. Để dùng lại cùng một mã số lọ cho một bệnh nhân khác, ta phải tạo một 

phiên làm việc mới. 

Kiểm tra tình tr ạng của máy . 

Vùng trạng thái sẽ hiển thị tình trạng máy và nhắc người dùng khắc phục cảnh báo.  

Khi chu trình startup hoàn thành, icon trạng thái còn hiển thị những trạng thái của các chức 

năng khác của thiết bịtion  

OK: Không có báo động nào hiển thi, máy sẳn sàng hoạt động. 

 

Alarm: Có ít nhất một báo động hiển thi được, nhưng thiết bị có thể tiếp tục chạy

phân tích mẫu  

CLOCK: Có ít nhất một báo động hiển thi được, nhưng máy bị khoá, không thể 

chạy phân tích. 

Thông báo hiển thị khi cần yêu cầu người sử dụng thực hiện một thao tác. 

Nhấn nút «OK» để đóng vùng trạng thái và trở về vùng nhập liệu «Sample identification» 

3.3.2 Kiểm Chuẩn Hằng Ngày: 

- Trước khi phân tích bất kỳ mẫu máu bệnh nhân, người sử dụng nên thực hiện kiểm chuẩn 

cho thiết bị với 3 mức máu chuẩn (thấp, trung bình và cao) để kiểm tra độ chính xác của 

thiết bị, bằng cách kiểm tra kết quả máu chuẩn có nằm trong khoảng cho phép của máu 
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chuẩn hay không. 

Nhận dạng máu chu ẩn. 

- Nhấn vào biểu tượng «Sample identification» (thông tin của mẫu) để nhập thông tin về 

lọ máu chuẩn. 

- Nhấn vào vùng «Sample ID» để chọn nó, và nhập vào mã lọ máu chuẩn trong vùng đó 

bằng cách dùng bàn phím ảo. Đầu đọc mã vạch hoặc bàn phím máy tính gắn ngoài (nếu nó 

được gắn). Tên lọ máu chuẩn sẽ tự động hiện lên trong phần «name» và các phần khác, 

các phần này sẽ không thể thay đổi được. 

- Đóng bàn phím ảo nếu cần. 

Chạy QC 

- Nhấn phím «OK» và làm theo chỉ dẫn trên màn hình. 

Sau khi chạy xong, kết quả sẽ được in ra, hộp thoại "Sample analysis" sẽ đóng và kết quả 

được hiển thị trên màn hình trong mục kết quả kiểm chuẩn "QC Result display". 

Kiểm tra k ết quả của máu chu ẩn. 

Nếu kết quả trong khoảng cho phép, thì ta tiếp tuc công việc phân tích mẫu hằng ngày. 

Nếu bảng kết quả có một hoặc vài thông số vượt ngoài khoảng cho phép, ta thực hiện lấy 

chuẩn lại máy. 

 

Trạng thái QC : 

  Hết hạn: máy không thể chạy với máu chuẩn hết hạn 

Bên trong giới hạn QC: Thời gian này được thiết lập 

và biểu tượng này cho biết đã vượt khỏi giới hạn 

này giữa hai lần chạy control.  

   Chạy QC không thành công 

   Chạy QC thành công 

    Xem lại các kết quả chạy QC theo thứ tự ngày giờ 

 

Nút hiển thị đồ thị LJ 

 

Nút để lấy target QC từ cổng USB 
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3.3.3 Nhập mã số mẫu: 

Nhấn vào biểu tượng «Sample identification » để nhập dữ liệu mẫu. 

Thông tin bệnh nhân 

Sample ID *:        Mã số mẫu  

Patient ID:  Mã số bệnh nhân  

Name:        Tên bệnh nhâ 

First Name: Họ bệnh nhân  

Type:  Nam, Nữ, Trẻ em  

Date of Birth:  Ngày sinh  

Department:  Bộ phận 

Physician:  Tên người chạy máy 

 (*) Mã số mẫu là yêu cầu tối thiểu phải nhập dữ liệu để có thể chạy mẫu 

 

3.3.4 Chạy phân tích     

Khi nhập xong dữ liệu mẫu, nhấn phím «OK». Hộp thoại 

«Sample analysis» sẽ được hiển thị. 

Hộp thoại «Sample analysis» sẽ hiển thị tổng quan về một số 

dữ liệu của mẫu như: Loại/Tên/Họ/ Mã số mẫu và mã số bệnh 

nhân và đưa một vài chỉ dẫn để chạy phân tích mẫu. 

Khi chạy phân tích mẫu kết thúc, hộp thoại «Sample analysis» sẽ bị đóng lại và kết quả sẽ 

được hiểu thị trên màn hình trong phần «Result display». 

3.3.5 Kết quả:  

Hiển th ị 

- Kết quả sẽ tự động hiển thị trên màn hình trong phần 

«Result display». Kết quả sẽ được liên kết với phần 

giới hạn sinh học được cài đặt sẵn 

trong máy và sẽ thông báo cho biết từng thông số 

là bình thường hay lớn hoặc nhỏ hơn giá  trị bình  

thường . 

- Thông tin sơ lược về bệnh nhân sẽ được hiển thị trên đầu của phần kết quả như : Mã số 
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mẫu, ngày phân tích, mã số bệnh nhân và tên bệnh nhân. Thông tin chi tiết về bệnh nhân 

sẽ được hiển thị khi nhấn vào nút «Patient identification» (1). 

Kết quả chi ti ết theo t ừng lo ại . 

Để xem kết quả chi tiết theo từng loại, nhấn vào vùng đồ thị của loại đó. 

In/Gửi kết quả: 

Nếu lựa chọn In/Gửi kết quả một cách tự động được chọn, kết quả sẽ được tự động in 

hoặc gửi đi. 

Nếu lựa chọn in/Gửi kết quả tự động không được chọn, nhấn nút «Print/Send» (2) để 

in/gửi kết quả. 

3.3.6 Bảo trì h ằng ngày: 

- Chu trình khởi động máy: Chạy chu trình khởi động máy trước khi bắt đầu ngày làm việc 

nếu nó không được cài đặt chạy tự động. 

- Rửa tự động: Chu trình rửa tự động được thực hiện khi  số lần phân tích mẫu đạt tới con 

số đã cài . 

- Chu trình tắt máy: chạy chu trình tắt máy vào cuối ngày làm việc. 

3.3.7 Tắt máy h ằng ngày 

Vào cuối ngày làm việc, chu trình tắt máy <Shutdown>  

phải được thực hiện. 

    Nhấn nút "Exit ". Màn hình "Exit " sẽ hiển thị.  

 

             Nhấn chọn biểu tượng shutdown. 

 

Nhấn nút “OK” Khi chu trình Shutdown được hoàn thành thì bạn mới có thể tắt máy 

 

             Logout: Thóat tài khoản sử dụng hiện tại và trở về màn hình "Login 

 

            Restart: Khởi động lại máy 

 

            Shutdown : Tắt máy 

 

Chế độ tắt máy bao gồm việc đưa hoá chất rửa ABX Miniclean vào từng buồng để rửa 
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các enzym của protein còn bám trên buồng đo và khe đo. Quá trình tắt máy này là một  

giai  đoạn rất quan trong quá trình sử dụng máy. 

 

4 Cảnh báo và th ận 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. 

- 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 
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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 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 
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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 Cảnh báo chung th ường 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, thông 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 

6.2 Những c ảnh báo trong phân tích Ti ểu cầu: 

MIC Microcytes: chỉ ra sự xuất hiện của tế bào hồng cầu nhỏ trong vùng đếm của 

tiểu cầu. Nếu bảng kết quả giá trị tiểu cầu bị từ chối (*), thì kết quả tiểu cầu 

không thể tin cậy. 
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SCH Schistocytes: chỉ ra sự xuất hiện của mảnh vỡ hồng cầu trong vùng đo tiểu 

cầu. Kết quả cần phải xem xét lại. 

SCL Small cells: chỉ ra sự xuất hiện của tế bào nhỏ nằm trong vùng từ 2fl đến 3fl. 

Kết quả tiểu cầu có thể trả về (---) và không có đồ thị tiểu cầu PLT 

CPLT Tiểu cầu kết cụm. 

6.3 Những c ảnh báo trong phân tích B ạch c ầu: 

L1 Cảnh báo sự bất thường về số lượng tế bào, trong quá trình so sánh với tế bào 

lympho, trong vùng từ 30fl đến 60fl. Yếu tố bệnh lý: 

Tiểu cầu kết cụm, hồng cầu nhân. 

M2 Cảnh báo về số lượng tế bào thừa trong vùng từ 130fl đến 160fl . Yếu tố bệnh 

lý: Lymphoblasts, Myelocytes, Abnormal Lymphocytes, Basophilia. 

G1 Nằm kề bên vùng WBC chỉ báo rằng % eosinophil quá cao. Giới hạn được điều 

chỉnh trong 5%. Chỉnh phất cờ từ 0% đến 100%. 

G2 Cảnh báo về số lượng tế bào thừa trong vùng từ 220fl đến 250fl . Yếu tố bệnh 

lý: Dị thường về màng tế bào của tế bào Granul, dư thừa hoá chất Lyse, dịch 

cơ thể, máu cũ (sau 6 đến 8 giờ) không lưu trữ lạnh, tế bào Granulo nhỏ hơn 

250fl. 

G3 Cảnh báo về số lượng tế bào thừa có kích thước lớn hớn 400fl. Những yếu tố 

bệnh lý có thể tìm thấy trong khu vực này như: 

Metamyelocytes, có nhều dạng tế bào lớn chưa trưởng thành. 

6.4 Những c ảnh báo th ường gặp: 

Cảnh báo phân tích: 

"STi"= Chu trình khởi động máy chưa tốt. 

"T°"= Nhiệt độ hoá chất nằm ngoài tầm cho phép. 

"Rex" = Hoá chất hết hạn sử dụng. 

Cảnh báo QC: 

"QCi" = Kết quả kiểm chuẩn không hiệu lực: có một vài thông số trong bảng kết quả 

kiểm chuẩn vượt ngoài giá trị cho phép. 

"XB" = XB drift: một vài thông số trong đồ thị XB nằm ngoài tầm cho phép. 

"QCtl" = Thời gian giới hạn chạy kiểm chuẩn giữa 2 lần: thời gian giữa 2 lần chạy QC 

đã quá thời gian quy định. 

 


