
Hướng dẫn vận hành nhanh máy phân tích huyết học tự động P/N: 65.04.0028A[1.0]

Để biết hướng dẫn chi tiết và các biện pháp phòng ngừa của máy phân tích, xem 
sách Hướng dẫn sử dụng.  

1  Khởi động 

1. Đặt công tắc nguồn ở mặt sau của máy phân tích ở
vị trí [I] để khởi động máy phân tích.

2. Nhập tên người dùng và mật khẩu trên màn hình.
3. Quy trình khởi động và vệ sinh bắt đầu. Sau các

bước, có thể thực hiện các thao tác trên giao
diện người dùng.

2  Kiểm soát chất lượng hàng ngày 

Trước khi chạy mẫu hàng ngày, hãy chạy mẫu 
chứng trong giao diện QC. Để biết chi tiết, hãy xem 
phần về kiểm soát chất lượng trong sách Hướng 
dẫn sử dụng
3  Chạy mẫu máu toàn phần 

1. Click Next Sample trên màn hình Sample Analysis
2. Nhập ID mẫu, loài, nhóm tham chiếu và thông tin

khác của mẫu sẽ chạy, chọn Whole Blood.

3. Click OK.

4. Đặt mẫu đã trộn đều (không đóng nắp) bên dưới
đầu dò mẫu, nhấn phím hút để bắt đầu phân tích.
Lấy ống tube ra khi nghe tiếng bíp.

LƯU Ý 
Ống ly tâm phải được đặt thẳng đứng hướng lên trên, 
không được đặt nghiêng hoặc lộn ngược.

4  Chạy các mẫu đã pha loãng sẵn 

1. Click Next Sample trên màn hình Sample Analysis
để thiết lập thông tin mẫu và chế độ phân tích.

2. Nhập ID mẫu, loài, nhóm tham chiếu và thông tin
khác của mẫu sẽ chạy.

3. Chọn Predilute và sau đó click OK.

4. Click Add Diluent trên màn hình menu, sau đó đặt 
một ống ly tâm sạch (không đậy nắp) dưới đầu dò
mẫu.

5. Nhấn phím hút. Khi nghe thấy tiếng bíp, lấy ống
mẫu ra. Nếu cần nhiều phần chất pha loãng hơn,
lấy một ống ly tâm sạch khác và lặp lại quy trình.

6. Click Cancel để thoát khỏi bước chia chất pha loãng.

7. Thêm 20μL máu mao mạch vào dung dịch pha
loãng, đóng nắp ống và lắc ống để trộn mẫu.

LƯU Ý
Ống ly tâm phải được đặt thẳng đứng hướng lên trên, 
không được đặt nghiêng hoặc lộn ngược.
8. Mở nắp ống ly tâm và đưa nó lên đầu dò mẫu sao

cho đầu dò tiếp xúc thẳng đứng với đáy ống, sau
đó nhấn phím hút để chạy mẫu. Lấy ống khi nghe
thấy tiếng bíp.

5 Tắt máy 

LƯU Ý 
Tắt đúng theo hướng dẫn trên màn hình và thực hiện 
bảo trì tắt máy với chất tẩy rửa.

1. Click       trên màn hình menu, thực hiện quy trình
tắt bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.

2. Tắt công tắc nguồn của máy phân tích.
3. Đổ sạch thùng chứa chất thải và xử lý chất thải

đúng cách.

6  Thận trọng
Xử lý sự cố  
 Nếu xảy ra lỗi, thông báo lỗi sẽ hiển thị trên đầu

giao diện. Để loại bỏ lỗi, hãy nhấp vào vùng thông
báo lỗi và click Remove Error. Để biết chi tiết, hãy
xem chương Khắc phục sự cố trong sách Hướng
dẫn sử dụng.

 Khi máy phân tích nhắc rằng chất pha loãng sắp
hết hoặc chất thải đầy lỗi (thực tế chất pha loãng đã
đủ và chất thải chưa đầy), hãy lấy cảm biến ra khỏi
thùng chứa tương ứng để lắc 2 ~ 3 lần, sau đó đặt
lại. Click Remove Error.

Thay thế thuốc thử  
Sau khi thuốc thử mới được kết nối, hãy xem phần 
về quản lý thuốc thử trong sách Hướng dẫn sử 
dụng để thay thế thuốc thử

Bảo dưỡng định kỳ
Các tình huống bảo trì Hoạt động

Tắt máy hoặc các mẹo hằng ngày Thực hiện bảo dưỡng vệ
sinh theo hướng dẫn

Trước khi vận chuyển quãng 
đường ngắn (thời gian ≤ 2h)

Thực hiện Empty Fluidics 
(chất lỏng rỗng). 

Không được sử dụng trong hơn 
một tuần hoặc vận chuyển 
đường dài (thời gian > 2h)

Thực hiện Prepare to Ship 
(chuẩn bị giao hàng).

Chế độ nghỉ 
Máy phân tích chuyển sang chế độ nghỉ khi không có 
hoạt động nào được thực hiện trong một khoảng thời 
gian xác định. Chạm vào màn hình để mở lại máy 
phân tích. 




