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Thông tin chung
Phần này chứa thông tin chung về sản phẩm.

Cảnh báo
Phải lắp đặt và sử dụng thiết bị này theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Việc lắp đặt và bảo dưỡng phải được
thực hiện bởi nhân viên được đào tạo phù hợp và do PerkinElmer ủy quyền.

Không tuân theo những hướng dẫn này có thể làm mất hiệu lực bảo hành và/hoặc ảnh hưởng đến chức năng
an toàn của thiết bị.

Thay đổi so với phiên bản tài liệu hướng dẫn trước
Các thay đổi trong tài liệu hướng dẫn này được đánh dấu bằng văn bản gạch chân.

Nhãn hiệu
Bản quyền © 2015-2021, PerkinElmer, Inc. Bảo lưu mọi quyền. PerkinElmer®, AutoDELFIA® và DELFIA® là các nhãn
hiệu đã đăng ký của PerkinElmer, Inc.

Wallac™ là nhãn hiệu của PerkinElmer, Inc. Tất cả các nhãn hiệu khác thuộc về các chủ sở hữu tương ứng.

Địa chỉ liên hệ
Trụ sở Toàn cầu

PerkinElmer, Inc

940 Đường Winter ,

Waltham, Massachusetts 02451, Hoa Kỳ.

(800) 551-2121

Nhà sản xuất

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Turku, Phần Lan.

Điện thoại: 358-2-2678111.

Fax: 358-2-2678 357.

Email: info@perkinelmer.com

Website: www.perkinelmer.com

Bảng biểu tượng
Bảng sau đây chứa các biểu tượng xác định thông tin quan trọng cụ thể và cảnh báo bạn về sự xuất hiện của mối nguy
hại. Những biểu tượng này có thể xuất hiện trong tài liệu hướng dẫn hoặc trên sản phẩm hay gói của sản phẩm.

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Thiết bị AutoDELFIA®
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Biểu tượng Mô tả

Dấu tuân thủ CE

Nhà sản xuất

Ngày sản xuất

Hướng dẫn về thận trọng, tư vấn sử dụng

Cảnh báo, chú ý các bộ phận chuyển động trong thiết bị

Nguy cơ sinh học

Sản phẩm dễ vỡ

Sản phẩm dễ vỡ, hãy nhẹ tay

Giữ khô ráo

Dấu chứng nhận từ phòng xét nghiệm kiểm tra

Thiết bị y tế dùng trong chẩn đoán In vitro

Số sê-ri

Số catalog
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Biểu tượng Mô tả

Tái chế pin

Làm theo hướng dẫn tại quốc gia khi thải loại thiết bị

Biểu tượng và cảm biến sử dụng khi vận chuyển sản
phẩm

Thành phần trong gói
• Máy xử lý Đĩa kèm phụ kiện
• Máy xử lý Đĩa kèm phụ kiện (chỉ có trong 1235-5220)
• Máy tính trạm làm việc có màn hình
• Phần mềm và tài liệu hướng dẫn

Các vật liệu cần thiết nhưng không có trong gói này
Các vật liệu cần thiết khác cho xét nghiệm được mô tả trong tờ hướng dẫn của bộ dụng cụ.
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Thông tin về an toàn
Phần này chứa thông tin về an toàn đối với sản phẩm.

Quy ước
Các quy ước sau đây được sử dụng trong mọi tài liệu của hệ thống:

Cảnh báo: Cảnh báo cho biết tình huống hoặc thao tác nguy hiểm mà nếu không phòng tránh, có thể gây thương
tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho người vận hành hoặc bệnh nhân. Làm theo mọi chỉ dẫn phòng ngừa được nêu.

Cẩn trọng: Thận trọng cho biết một thao tác có thể gây hư hỏng thiết bị hoặc làm mất dữ liệu, hoặc gây thương tích
cho người vận hành hoặc bệnh nhân nếu không làm theo đúng quy trình.

Lưu ý: Ghi chú nhấn mạnh thông tin quan trọng trong quy trình hoặc mô tả và cảnh báo người dùng về những điểm
chính cần quan tâm và không liên quan đến thương tích cá nhân.

Trong trường hợp xác định được một mối nguy hại hoặc cảnh báo cụ thể – chẳng hạn như nguy cơ cháy nổ hoặc điện
giật – biểu tượng đó đã được thêm vào phần thận trọng và cảnh báo.

Cảnh báo và biện pháp ngăn ngừa
Biểu tượng tam giác được sử dụng trên thiết bị và trong
phần mềm là nhằm để lưu ý về các cảnh báo. Các cảnh
báo thường đi kèm với biểu tượng, nhưng có thể có
thông tin bổ sung trong tài liệu hướng dẫn.

Máy xử lý Mẫu
"Không mở nắp này trong khi chạy". Không có nguy hiểm
cho người dùng nếu mở nắp trước Máy xử lý Đĩa trong
lượt chạy, nhưng thao tác này có thể làm ngắt quãng lượt
chạy và lịch trình, do đó không thể thu được kết quả.

Cảnh báo: Kiểm tra cẩn thận để đảm bảo không có phim, bọt hoặc bọt khí trong lọ chất hiệu chuẩn, ống chất đối
chứng hoặc ống mẫu. Những chất này có thể khiến mực chất lỏng dò không chính xác. Nếu có phim, bọt hoặc bọt khí
trong ống hoặc trong lọ, loại bỏ một cách cẩn thận.

Cảnh báo: Việc rửa đầu dò hoặc đầu dò chất lượng kém có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả. Kiểm tra
AutoDELFIA kéo dài là quy trình bảo trì hàng quý. Mặc dù có thể chạy kiểm tra như xét nghiệm AutoDELFIA thông
thường, nhưng không thể thêm kiểm tra vào lần nạp AutoDELFIA với các chất phân tích khác.

Cảnh báo: Không khí có thể xâm nhập vào ống đầu dò hoặc xi lanh do rò rỉ hoặc có bọt khí trong chất lỏng. Máy xử lý
tự động rửa sạch ống trước khi bắt đầu lần chạy để loại bỏ các bọt khí có thể có trong ống.

Cảnh báo: Mọi thuốc thử và mẫu phải được bảo quản ở nhiệt độ phòng (+20 đến +25°C) trước khi sử dụng. Để biết
yêu cầu về chất phân tích cụ thể, hãy đọc tờ hướng dẫn của bộ dụng cụ.

Cảnh báo: Đọc tờ hướng dẫn của bộ dụng cụ để biết dung dịch pha loãng cho chất phân tích cụ thể. Màn hình Mẫu
của chương trình hiển thị lượng chất pha loãng cần thiết và đặt chất pha loãng vào máng nào. Nếu dùng máng 70
mL, cần nạp máng vào thiết bị bắt đầu từ vị trí xa nhất ở bên phải. Tối đa ba máng chất pha loãng sẽ được sử dụng ở
một thời điểm. Với máng 250 mL, chỉ có thể sử dụng một chất pha loãng ở một thời điểm.

Cảnh báo: Khi chạy mẫu bệnh phẩm, luôn sử dụng ống mẫu có mã vạch để đảm bảo ID bệnh nhân dương.

Cảnh báo: Kiểm tra xem đã dùng đúng loại ống và dây cấp nguồn hay chưa.

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Thiết bị AutoDELFIA®
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Máy xử lý đĩa
"Cẩn thận các bộ phận chuyển động nhanh khi mở nắp."
Cảnh báo này cảnh báo cho bạn về việc Máy xử lý Đĩa
có các bộ phận chuyển động nhanh bên dưới nắp trước.
Đặt bàn tay hoặc ngón tay vào khu vực này trong khi vận
hành có thể dẫn đến thương tích hoặc làm ngắt quãng
quy trình vận hành.

Máy xử lý Mẫu và Đĩa
Cả Máy xử lý Mẫu và Máy xử lý Đĩa đều có thông tin sau đây ở phía sau thiết bị, gần kết nối cáp chính.

Cẩn trọng: "Để luôn tránh được hỏa hoạn, chỉ thay cầu chì cùng loại và cùng định mức." Người dùng có thể thay đổi
cầu chì nhưng phải lưu ý đến thận trọng này.

Cảnh báo: "Ngắt nguồn trước khi bảo dưỡng." Người dùng không nên cố gắng bảo dưỡng thiết bị AutoDELFIA. Chỉ
kỹ sư bảo dưỡng của PerkinElmer Life Sciences mới được bảo dưỡng. Đây là cảnh báo cho người bảo dưỡng thiết bị.

Cảnh báo: Không được lau khô đầu dò trong Máy xử lý Mẫu. Phần mềm thực hiện súc đầu dò định kỳ. Nếu tắt hệ
thống trong một thời gian dài, bạn nên để đầu dò trong nước đã khử ion.

Cảnh báo: Khi chuẩn bị Máy xử lý Đĩa, phần mềm AutoDELFIA Manager không biết thành phần nào xuất hiện trong
chai. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo thành phần trong chai chất lỏng hệ thống nhiều hơn hoặc bằng và thành
phần trong chai chất thải ít hơn hoặc bằng lượng mà màn hình Chất lỏng hệ thống cho biết.

Cẩn trọng: Thiết bị này rất nặng. Để tránh bị thương, không cố nâng thiết bị này. Để di chuyển thiết bị AutoDELFIA,
hãy dùng tay cầm và xem hướng dẫn.

Môi trường điện từ
Lưu ý: Phải đánh giá môi trường điện từ trước khi vận hành thiết bị.

Cảnh báo: Không sử dụng thiết bị này gần các nguồn phát xạ điện từ mạnh (ví dụ nguồn tần số vô tuyến cố ý không
che chắn), vì những nguồn này có thể gây ảnh hưởng đến việc vận hành chính xác.

Cảnh báo: Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong môi trường chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp. Thiết bị có thể
hoạt động không đúng cách nếu được sử dụng trong môi trường chăm sóc sức khỏe tại nhà. Nếu nghi ngờ hoạt động
của thiết bị do nhiễu điện từ ảnh hưởng, có thể khôi phục việc vận hành đúng bằng cách đặt thiết bị cách xa nguồn
gây nhiễu.

Tổng quan về an toàn, phần mềm
Cẩn trọng: Người quản trị hệ thống chịu trách nhiệm chỉ những nhân viên được đào tạo phù hợp mới được phép cấu
hình thiết đặt Microsoft Windows.

Cảnh báo: Để đảm bảo an toàn dữ liệu, hãy đăng xuất khi không dùng máy tính.

Cảnh báo: Để tránh bị vi-rút và các phần mềm độc hại khác, không cắm bộ nhớ USB vào thiết bị.

Cảnh báo: Sử dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết để chống vi-rút. Không cung cấp các phần mềm chống vi-rút
cho hệ thống. Trong trường hợp máy tính của thiết bị kết nối với một mạng không an toàn, người dùng có trách
nhiệm lắp đặt và bảo trì an toàn, chống vi-rút cũng như các phần mềm độc hại khác.

Cảnh báo: Để ngăn việc truy cập trái phép vào hệ thống, hãy duy trì đầy đủ chính sách quyền của người dùng và vận
hành theo chính sách đó.

Cẩn trọng: AutoDELFIA Workstation được thiết kế để điều khiển thiết bị AutoDELFIA Trong sử dụng thông thường,
trên máy tính hệ thống chỉ nên chạy các ứng dụng là phần mềm AutoDELFIA Workstation và các công cụ liên quan
khác. PerkinElmer không đảm bảo bất kỳ tương thích nào của phần mềm AutoDELFIA Workstation và các công cụ liên
quan với phần mềm khác mà người dùng cài đặt hoặc chạy trên máy tính trạm làm việc.

Cẩn trọng: PerkinElmer khuyến nghị bạn không nên kết nối máy tính trạm làm việc với mạng cục bộ, (LAN).
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Cẩn trọng: Sản phẩm có hệ thống bảo mật chỉ cho phép những người dùng đã thiết lập truy cập vào hệ thống. Phần
mềm ngăn nhiều người dùng chỉnh sửa cùng dữ liệu cùng một lúc.

Cẩn trọng: Lưu ý rằng việc sao lưu cơ sở dữ liệu vào ổ đĩa hoặc phương tiện bên ngoài thường xuyên là rất quan
trọng để giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu.

Cẩn trọng: Nếu kết nối hệ thống với Internet, quản trị viên có trách nhiệm đảm bảo an toàn bằng cách sử dụng
tường lửa đúng cách và phần mềm chống vi-rút thích hợp. Theo mặc định, tường lửa Microsoft Windows được bật.

Hóa chất và nguy cơ sinh học
Cảnh báo: Vật liệu có nguy cơ sinh học sẽ được xử lý trong thiết bị. Coi tất cả các mẫu, chai chất thải, máy cảm biến
chất lỏng, bộ phận máy rửa và bộ phận gỡ rủi ro đều có thể lây nhiễm. Khi vận hành hoặc bảo trì thiết bị, luôn mặc
trang phục bảo hộ thích hợp.

Cảnh báo: Thành phần trong chai chất thải cần được thải loại đúng cách. Thuốc thử chứa natri azua (NaN3) có thể
phản ứng với chì và khiến azua kim loại nổ mạnh hình thành trong bộ phận thoát nước. Điều này đặc biệt đúng với hệ
thống thoát nước cũ. Sau khi thải loại các thành phần của chai chất thải lỏng, xối nhiều nước sạch rửa chai để ngăn
azua hình thành.

Thông báo liên quan đến sự cố nghiêm trọng
Đối với bệnh nhân/người dùng/bên thứ ba thuộc Liên minh Châu Âu hoặc tại các quốc gia có cùng cơ chế pháp lý(IVDR;
EU 2017/746/EU); nếu, trong quá trình sử dụng thiết bị hoặc do sử dụng thiết bị, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra, vui
lòng báo cáo sự cố với nhà sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia của bạn. Thông tin liên hệ với nhà sản
xuất thiết bị này để báo cáo sự cố nghiêm trọng là:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Phần Lan

http://www.perkinelmer.com

Điện thoại: +358 2 2678 111
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Mô tả chức năng

Mục đích sử dụng
Hệ thống AutoDELFIA (Máy xử lý Mẫu và Máy xử lý Đĩa ) được dùng để hỗ trợ trong sàng lọc bằng bộ thuốc thử
AutoDELFIA giúp sàng lọc sơ sinh và sàng lọc trước sinh. Đây là hệ thống xét nghiệm miễn dịch được thiết kế để tự
động thực hiên các xét nghiệm bằng phương pháp huỳnh quang giúp tiết kiệm thời gian đã được chứng minh và sử
dụng rộng rãi Thiết bị được dùng cho việc định lượng in vitro các chất phân tích như được nêu trong xét nghiệm liên
quan. Chức năng, rối loạn cụ thể, tình trạng hoặc yếu tố nguy cơ cần xác định, loại xét nghiệm và tổng thể xét nghiệm
là cơ sở cũng như được mô tả trong mục đích sử dụng của xét nghiệm áp dụng. Hệ thống AutoDELFIA phải do nhân
viên phòng xét nghiệm đã được đào tạo sử dụng.

Giới thiệu
AutoDELFIA là một hệ thống hoàn toàn tự động, với tiện ích "không giám sát" thực sự, ngay cả khi vận hành qua đêm.
Bạn chỉ nạp mẫu bệnh nhân, đĩa và thuốc thử cụ thể trong bộ dụng cụ cần có để chạy, khởi động thiết bị và để thiết bị
thực hiện công việc. Lúc này, trình xử lý sẽ tiến hành, theo các điều kiện được kiểm soát, tất cả các bước trong việc thực
hiện một xét nghiệm DELFIA và trình bày đến bạn các kết quả theo lô cho từng chất phân tích.

Nếu cần, AutoDELFIA có thể giao tiếp với Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm (LIS) để nhận các yêu cầu xét nghiệm
và gửi lại kết quả đã sẵn sàng. Hoặc, yêu cầu xét nghiệm có thể được dựa trên danh sách công việc bên ngoài hoặc
thiết đặt mặc định trong phần mềm. Có thể sử dụng mã vạch trên khắp hệ thống để giảm thiểu các khả năng lỗi. Tất cả
ống mẫu, đĩa vi chuẩn độ và băng chứa thuốc thử đều được xác định bằng mã vạch của chúng.

Công suất nạp cao cùng với tính linh hoạt trong việc thực hiện nhiều xét nghiệm trên cùng một ống mẫu giúp bạn tự
do làm những công việc khác. Với việc chạy qua đêm để kết quả sẵn sàng vào buổi sáng và sau đó lại chạy trong ngày,
bạn có thể thu được hai lần kết quả trong một ngày.

AutoDELFIA bao bồm Máy xử lý Đĩa và Máy xử lý Mẫu tùy chọn, liên kết với nhau, xem Hình 1: Hệ thống xét nghiệm
miễn dịch AutoDELFIA® trên trang 8.

Máy xử lý Mẫu - để chuyển các phân ước của mẫu bệnh nhân. Máy xử lý cũng có thể thực hiện pha loãng mẫu bệnh
nhân. Không sử dụng trong trường hợp xét nghiệm sàng lọc trẻ sơ sinh trong đó mẫu là đốm huyết khô.

Máy xử lý đĩa - để thực hiện việc phân phối thuốc thử, lắc, rửa và đo các đĩa cũng như các chức năng khác, như gỡ bỏ
đĩa và phân phối Dung dịch Tăng cường.

AutoDELFIA được điều khiển bằng phần mềm chạy trên một máy tính ngoài với hệ điều hành Microsoft® Windows® .
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Hình 1: Hệ thống xét nghiệm miễn dịch AutoDELFIA®

1. Máy xử lý Mẫu 2. Máy xử lý Đĩa

Máy xử lý mẫu

Giới thiệu
Máy xử lý Mẫu AutoDELFIA, xem Hình 4: Máy xử lý Mẫu trên trang 11, là một thiết bị xử lý chất lỏng tự động được sử
dụng bên cạnh Máy xử lý Đĩa cho những xét nghiệm sử dụng mẫu dạng chất lỏng, tiêu biểu là mẫu huyết thanh. Máy
xử lý Mẫu được trang bị bốn đầu dò mẫu hút các phân ước của chất hiệu chuẩn, chất đối chứng và mẫu và phân phối
vào đĩa vi chuẩn độ.

Có thể hút mẫu trực tiếp từ ống sơ cấp có mã vạch hoặc các ống khác. Nếu chạy các sê-ri dài của chỉ một vài chất phân
tích, thì việc sử dụng bốn đầu dò sẽ giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Bơm 96 mẫu (một đĩa vi chuẩn độ) bằng pipet
thông thường sẽ mất khoảng 12 phút, tùy thuộc vào việc đặt các ống mẫu và thể tích nước rửa được dùng.

Ống mẫu
Mẫu bệnh nhân được nạp vào giá gồm mười hai mẫu. Những mẫu này có thể trong ống sơ cấp (thường có mã vạch) để
giảm nhu cầu chuyển mẫu. Ống với đường kính ngoài 10 ‑ 16 mm (đường kính trong tối thiểu 8 mm) và chiều cao 70 ‑
125 mm có thể được sử dụng trực tiếp. Ống có chiều cao 35 mm có thể sử dụng với bộ chuyển đổi đặc biệt. 

Lưu ý: Ống chất đối chứng sử dụng ở giá chất đối chứng không được cao hơn 75 mm.
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Giá mẫu
Có thể nạp đến 36 giá có mã vạch, cho công suất tối đa là 432 mẫu bệnh nhân. Sau khi đặt một lô gồm đến 18 giá lên
băng chuyền, nhấn nút LOAD (NẠP) trên Máy xử lý Mẫu để di chuyển các giá để có chỗ nạp thêm giá. Dỡ các giá mẫu ra
bằng quy trình ngược lại.

Lưu ý: Cần phải lấy làn giá đầu tiên ra trước khi lấy đến làn thứ hai.

Hình 2: Nạp ống mã vạch vào giá mã vạch

1. Số giá 2. Mã ống 3. Vị trí mẫu đầu tiên ở giá 4. Mã vạch giá
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Hình 3: Băng chuyền Máy xử lý Mẫu

1.Làn sau trên băng chuyền 2. Làn Chuyển cuối 3. Giá đối chứng 4. Làn lấy mẫu 5. Đầu đọc mã vạch 6. Khay chất pha
loãng 7. Khay chứa chất hiệu chuẩn trong ngăn kéo chất hiệu chuẩn 8. Trạm rửa đầu dò 9. Nút nạp đĩa 10. Nút nạp mẫu
11. Làn trước có giá 12. Dải pha loãng

Giá đối chứng
Có một hộc dành cho giá đối chứng ở khu vực trung tâm giữa làn trước và làn sau của băng chuyền. Khi phát hiện một
giá chất đối chứng, bạn sẽ được hướng dẫn để nâng giá lên khỏi băng chuyền và đặt vào hộc chứa giá chất đối chứng.
Hộc chứa chỉ cho phép gắn giá theo dạng một vòng - với mặt nhìn thấy được mã vạch của ống.

Băng chuyền giá mẫu
Giá mẫu được di chuyển bởi băng chuyền ngang gồm một làn chuyển trước và làn chuyển sau, một làn lấy mẫu và làn
chuyển cuối, xem Hình 3: Băng chuyền Máy xử lý Mẫu trên trang 10. Có thể di chuyển băng chuyền theo cùng chiều và
ngược chiều kim đồng hồ. 

Đầu đọc mã vạch
Đầu đọc mã vạch cho ống và giá nằm trong làn lấy mẫu. Sau khi nhấn nút LOAD (NẠP), mã vạch trên từng giá được đọc
và cả mã vạch trên từng ống (nếu có dùng mẫu mã vạch).
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Đong chất lỏng bằng pipet
Đong chất lỏng bằng pipet được thực hiện từ làn lấy mẫu nơi vị trí ống mẫu được biết chính xác. Trong trường hợp mẫu
chất đối chứng khi sử dụng giá chất đối chứng, đong chất lỏng bằng pipet được thực hiện từ giá chất đối chứng nằm ở
trung tâm hệ thống băng chuyền như thể hiện ở Hình 3: Băng chuyền Máy xử lý Mẫu trên trang 10.

Pha loãng
Có thể lắp đến ba khay chất pha loãng nhỏ (70 mL) hoặc một khay chất pha loãng lớn (250 mL) vào hộc chứa khay chất
pha loãng để pha loãng mẫu. Nếu bạn muốn pha loãng mẫu, bạn phải nạp Dải pha loãng ở khu vực trung tâm của Máy
xử lý Mẫu.

Hình 4: Máy xử lý Mẫu

1. Bơm nhu động 2. 4 ống tiêm 3. Cần đong chất lỏng bằng pipet 4. 4 đầu dò 5. Hộc chứa đầu dò 6. Nút In/Out (Vào/Ra)

Đầu dò
Bốn đầu dò mẫu cố định được phủ parylene để giảm thiểu việc dính mẫu và từ đó giảm thiểu phải rửa. Đầu dò được
rửa sau mỗi thao tác đong chất lỏng bằng pipet. Việc này diễn ra ở các giếng rửa đặc biệt, xem Hình 4: Máy xử lý Mẫu
trên trang 11. Bơm nhu động được dùng để đảm bảo hiệu quả ở việc rửa đầu dò.

Mỗi đầu dò được trang bị một hệ thống phát hiện mức riêng biệt, làm việc ở chế độ dung tích với "độ sâu chìm xuống"
có thể lập trình để giảm thiểu nhiễm bẩn bên ngoài. Phát hiện vón cục cũng được tích hợp để cảnh báo nếu không hút
mẫu đúng cách. Nếu xảy ra việc này, một cảnh báo sẽ hiển thị trong sơ đồ pipet. Cũng xuất hiện cảnh báo trong trường
hợp mẫu thấp.
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Chất hiệu chuẩn
Chất hiệu chuẩn được nạp vào một khay riêng chấp nhận trực tiếp chất hiệu chuẩn từ hộp bộ dụng cụ; chỉ phải tháo
nắp. Khay này nằm trong ngăn kéo đóng, được làm mát ở 12,5°C (±2,5°C), xem Hình 3: Băng chuyền Máy xử lý Mẫu
trên trang 10. Nắp ngăn kéo chất đối chứng có đục lỗ tự động di chuyển, cho phép đầu dò tiếp cận với các lọ chất đối
chứng khi cần. Có thể nạp đến 56 lọ chất đối chứng cho tám xét nghiệm (7 x 8).

Kết nối đầu ra/đầu vào
Chai rửa, chai súc và chai chất thải có thể tích mỗi chai là 15 L và đường ống nối của chai được tích hợp trong hệ thống,
xem Hình 5: Chai Máy xử lý Mẫu trên trang 12.

Hình 5: Chai Máy xử lý Mẫu

Kết nối đến chai chất thải được minh họa ở Hình 6: Mặt sau của Máy xử lý Mẫu AutoDELFIA trên trang 13. Luôn phải
chạy hướng xuống do chất thải xả theo trọng lực vào chai chất thải. Đường ống đến chai rửa và chai chất thải không
được minh họa trong hình.

Có ba bộ nối đến cảm biến ở chai:

• Một cảm biến mức chất lỏng trong chai chất thải để kiểm tra chai không quá đầy
• Một cảm biến mức chất lỏng trong chai rửa để kiểm tra mức không quá thấp
• Một cảm biến loại chất lỏng trong chai súc để cảnh báo có đặt sai chất lỏng trong chai hay không (chất lỏng dẫn

điện hay không dẫn điện).

Có một bộ nối đánh dấu 485 arcnet cho cáp từ Máy xử lý Đĩa. Đồng thời, cũng có một bộ nối cấp nguồn điện chính.
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Hình 6: Mặt sau của Máy xử lý Mẫu AutoDELFIA

1.Đường ống cho đầu dò 2. Kết nối cảm biến 3. Đường ống dẫn đến chai chất thải, đường ống này phải luôn hướng
xuống 4. Kết nối 485 arcnet với Máy xử lý Đĩa 5. Đầu vào nguồn điện chính 6. Công tắc nguồn

Bật/tắt Máy xử lý Mẫu
Để bật hoặc tắt Máy xử lý Mẫu, nhấn nút Stand-by nằm ở bên trái thiết bị trong 1 giây.

Hình 7: Nút Stand-by ở Máy xử lý Mẫu

Định vị để ngắt kết nối
Phải luôn đặt thiết bị sao cho người vận hành có thể tiếp cận nút nguồn không bị cản trở.
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Máy xử lý đĩa

Tổng quan
Phần chính thứ hai của AutoDELFIA là Máy xử lý Đĩa. Các bộ phận khác được minh họa ở Hình 8: Bên trong Máy xử lý
Đĩa trên trang 14. Những phần này thường được giấu phía sau nắp trước. Để tiếp cận các bộ phận này (ví dụ để nạp
giá chứa thuốc thử), hãy nhấc nắp trước lên.

Máy xử lý Đĩa cho phép thực hiện đồng thời một số công việc khác nhau. Một đĩa có thể được đặt cho việc bổ sung
thuốc thử, rửa, phân phối Dung dịch Tăng cường hoặc để gỡ bỏ đĩa lọc trong khi các đĩa khác có thể được đặt ở vị trí
để bổ sung mẫu hoặc đo mẫu. Việc pha loãng chất truy nguyên cũng có thể xảy ra đồng thời. Máy rung luôn hoạt động.
Điều này giúp có thể xử lý đồng thời một số chất phân tích theo các quy trình riêng của chúng.

Toàn bộ máy xử lý được kiểm soát nhiệt độ ở 25°C để cho kết quả thống nhất, độc lập với nhiệt độ phòng trong phạm vi
từ 15 đến 30°C.

Các bộ phận khác nhau của Máy xử lý Đĩa được mô tả trong các phần sau, bắt đầu từ máy nạp đĩa ở bên trái và kết thúc
bằng bộ nâng ở bên phải. Đơn vị đo và phần mềm được mô tả ở các phần riêng biệt.

Hình 8: Bên trong Máy xử lý Đĩa

1. Đầu Máy phân phối Dung dịch Tăng cường 2. Dụng cụ gỡ 3. Cổ hút máy rửa 4. Khay chất thải (phía sau băng chuyền)
5. Vị trí nạp/dỡ 6. Bơm Dung dịch Tăng cường 7. Giá đỡ và Chai Dung dịch Tăng cường 8. Máy phân phối thuốc thử 9.
Bộ đo 10. Đầu đọc mã vạch 11. Máy rung/máy ủ 12. Băng chuyền giá thuốc thử 13. Giá thuốc thử 14. Đầu bộ phân phối
thuốc thử

Nạp/dỡ đĩa
Vị trí nạp và dỡ đĩa nhô ra từ phía cuối của Máy xử lý Đĩa và gắn vào Máy xử lý Mẫu, tại đây đầu dò của cần đong chất
lỏng bằng pipet có thể tiếp cận được.

Đĩa được nạp với dải A gần Máy xử lý Đĩa nhất, như minh họa ở Hình 9: Vị trí nạp đĩa và dỡ đĩa cho hệ thống chỉ bao
gồm Máy xử lý Đĩa trên trang 15. Đĩa được đưa vào Máy xử lý Đĩa khi nhấn nút IN/OUT (VÀO/RA). Cũng sử dụng cùng
nút này để dỡ đĩa.
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Hình 9: Vị trí nạp đĩa và dỡ đĩa cho hệ thống chỉ bao gồm Máy xử lý Đĩa

1. Nút IN/OUT (VÀO/RA) 2. Đĩa vi chuẩn độ chạy đến đây 3. Dải A và mã vạch ở mặt này

Băng chuyền đĩa
Khi đã nạp tất cả đĩa và quá trình vận hành thực sự bắt đầu, băng chuyền di chuyển mỗi đĩa lần lượt đến các đơn vị
khác nhau để thực hiện thao tác xử lý cần thiết nào đó. Nếu sử dụng mẫu chất lỏng, đĩa được di chuyển đến vị trí nạp
cho Máy xử lý Mẫu để bơm mẫu bằng pipet.

Bộ rửa
Bộ rửa có một cổ hút rửa hàng kép, rửa đồng thời 24 giếng, xem Hình 8: Bên trong Máy xử lý Đĩa trên trang 14.

Áp suất được tạo trong chai rửa, tống chất lỏng qua đường ống đến cổ hút và vào giếng. Dòng dung dịch rửa được
kiểm soát bởi van điện từ. Chất lỏng được hút chân không từ giếng vào chai chất thải. Trong khi phân phối, việc hút vẫn
liên tục diễn ra để ngăn đĩa không bị tràn.

Máy rửa có dạng tự súc. Khi hoàn tất chu trình rửa của một đĩa và không còn đĩa nào sẵn sàng để rửa, máy rửa tự động
súc cổ hút bằng nước khử ion để tránh việc dung dịch rửa kết tinh và có thể làm tắc nghẽn kim.

Có thể chạy quy trình kiểm tra để đảm bảo mô-đun rửa hoạt động đúng chức năng.

Kích cỡ của chai súc, chai chất thải và chai rửa đủ để cho phép toàn bộ 12 đĩa chạy mà không cần bất kỳ can thiệp nào
từ người vận hành.

Bộ gỡ bỏ đĩa
Dụng cụ gỡ đĩa, xem Hình 8: Bên trong Máy xử lý Đĩa trên trang 14, được dùng cho các xét nghiệm trong đó có sử dụng
đĩa giấy lọc làm vật mang mẫu. Ở một số xét nghiệm, dụng cụ này cũng được dùng để ngưng phản ứng.

Dụng cụ gỡ đĩa tự động hút đĩa lọc và dung dịch đệm lần lượt khỏi đĩa khi đã hết thời gian ủ.

Sau quy trình gỡ bỏ, đĩa sẽ được rửa trong máy rửa.
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Máy phân phối Dung dịch Tăng cường
Máy phân phối dành cho Dung dịch Tăng cường, xemHình 8: Bên trong Máy xử lý Đĩa trên trang 14, là loại chuyển vị
dương có trụ trượt với độ chính xác cao.

Dung dịch Tăng cường xuất phát từ hai chai 250 mL đặt bên trong Máy xử lý Đĩa, xem Hình 8: Bên trong Máy xử lý Đĩa
trên trang 14. Hai chai được dùng nối tiếp sao cho Dung dịch Tăng cường luôn được tự động truyền từ chai phải sang
chai trái, từ đó được phân phối vào đĩa. Hai chai đủ để phân phối cho nhiều hơn 12 đĩa nạp đầy.

Máy xử lý tự động làm đầy đường ống để loại bỏ bọt khí có thể có trước khi phân phối lượng Dung dịch Tăng cường
cần thiết vào giếng. Phân phối vào một đĩa gồm 96 giếng mất khoảng 2 phút.

Có đường ống riêng được dùng cho Dung dịch Tăng cường để tránh rủi ro bị nhiễm bẩn.

Băng thuốc thử
Băng thuốc thử chứa các lọ và chai thuốc thử từ bộ dụng cụ thuốc thử. Băng thuốc thử gắn vào giá thuốc thử. Có ba
kích cỡ băng thuốc thử, xem bên dưới. 

Hình 10: 1235-403 Băng của bộ dụng cụ một đĩa

1. Dung dịch đệm 2. Chất truy nguyên 3. Kháng thể hoặc kháng huyết thanh hoặc trống 4. Mã vạch nhô ra ở đầu 5 này.
Mức mã vạch ở đầu này
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Hình 11: 1235-404 Băng của bộ dụng cụ một đĩa cho chất phân tích có 2 chai dung dịch đệm

1. Dung dịch đệm xét nghiệm 2. Tr 3. Ab 4. Dung dịch đệm ủ

Hình 12: 1235-405 - Băng của bộ dụng cụ bốn đĩa

1. Dung dịch đệm 2. Tr 3. Ab/As (Kháng thể/Kháng huyết thanh) hoặc trống

Bộ dụng cụ thuốc thử có sẵn cho một, hai hoặc bốn đĩa. Hộp bộ dụng cụ chứa chất truy nguyên, kháng huyết
thanh/kháng thể, sê-ri hiệu chuẩn và dung dịch đệm cần có để chạy xét nghiệm. Hộp cũng gồm nhãn mã vạch của
băng và đĩa vi chuẩn độ. Dung dịch Tăng cường và Nước rửa Đậm đặc có sẵn riêng biệt ở dạng sản phẩm rời. Phải
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gắn nhãn mã vạch vào băng thuốc thử, xem Hình 10: 1235-403 Băng của bộ dụng cụ một đĩa trên trang 16, Hình 11:
1235-404 Băng của bộ dụng cụ một đĩa cho chất phân tích có 2 chai dung dịch đệm trên trang 17, Hình 13: Gắn mã
vạch vào băng Thuốc thử trên trang 18.

Hình 13: Gắn mã vạch vào băng Thuốc thử

Lọ và chai thuốc thử được đặt trực tiếp từ hộp bộ dụng cụ vào băng.

Lưu ý: Một số thuốc thử có thể yêu cầu hoàn nguyên.

Cần phải lấy nắp ra khỏi lọ và chai dung dịch đệm và, trong trường hợp lọ, đóng lại bằng nắp đen. Bây giờ có thể nạp
băng vào giá thuốc thử.

Giá thuốc thử
Giá thuốc thử chứa các băng thuốc thử, đầu phân phối thuốc thử (74 đầu), bình pha loãng (24 bình ở dạng 12 bình đôi),
nắp đen cho lọ và hai nắp xét nghiệm dùng để kiểm tra giá có được nạp đúng hay không. Tùy theo kích cỡ, có thể đặt
đến tám băng thuốc thử trong giá thuốc thử, bắt đầu từ đầu bên trái, xem Hình 14: Băng thuốc thử trên trang 19. 
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Hình 14: Băng thuốc thử

1. Nắp xét nghiệm 2. Nắp đen 3. Băng thuốc thử 4. Khoang pha loãng 5. Khe đặt giá lên băng chuyền 6. Đầu pipet 7.
Nắp xét nghiệm trắng

Để nạp giá thuốc thử, mở nắp trước Máy xử lý Đĩa, tháo giá thuốc thử, nạp vào các đầu, băng và khay pha loãng. Đặt
giá lên làn chuyển giá thuốc thử. Lưu ý khe ở đáy giá thuốc thử. Phải đặt nắp xét nghiệm xanh lá và trắng trong giá
thuốc thử ở vị trí như minh họa (xem Hình 14: Băng thuốc thử trên trang 19 ). Khi thay giá trong Máy xử lý Đĩa, khe này
phải khớp vào khối di chuyển giá trong làn chuyển. Đóng nắp trước.

Băng chuyền giá thuốc thử
Băng chuyền giá thuốc thử di chuyển giá thuốc thử đến vị trí thích hợp để thuốc thử được hút và phân phối vào đĩa,
xem Hình 8: Bên trong Máy xử lý Đĩa trên trang 14.

Máy phân phối thuốc thử
Có hai máy phân phối thuốc thử hoạt động song song. Các máy phân phối này là pipet dạng chuyển vị khí, sử dụng đầu
dùng một lần, xem Hình 8: Bên trong Máy xử lý Đĩa trên trang 14 and Hình 14: Băng thuốc thử trên trang 19.

Lưu ý: chỉ có thể sử dụng các đầu do PerkinElmer cung cấp.

Pha loãng chất truy nghuyên và kháng huyết thanh/kháng thể và thêm chất truy nguyên đã pha loãng hoặc dung dịch
đệm vào đĩa được xử lý bởi cùng một máy phân phối thuốc thử. Ngay trước khi sử dụng, máy phân phối thực hiện việc
pha loãng cần thiết, và sau đó thêm thuốc thử đã pha loãng vào đĩa. Với mỗi thuốc thử mới, một đầu mới được lấy từ
khu vực cất trữ đầu của giá thuốc thử. Đầu đã sử dụng được thải bỏ vào khay chất thải phía sau băng chuyền đĩa. Khay
này được rung mạnh sau khi đầu được thải bỏ để ngăn các đầu này chất đống.

Máy phân phối có cảm biến đa chức năng để phát hiện mức chất lỏng, kiểm tra có lấy đúng chất lỏng hay không và có
lấy và bỏ đầu đúng hay không.

Đầu đọc mã vạch
Máy xử lý Đĩa có sẵn một đầu đọc mã vạch để nhận dạng cả đĩa và băng thuốc thử, xem Hình 8: Bên trong Máy xử lý Đĩa
trên trang 14.
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Trước khi chạy, mã vạch được kiểm tra để đảm bảo rằng đĩa và/hoặc thuốc thử không bị nạp sai và chúng không sai
khác với những gì đã nêu trong danh sách công việc. Đầu đọc kiểm tra đĩa có đi đúng vòng hay không. Nếu phát hiện
có lỗi, bạn sẽ được yêu cầu chỉnh sửa.

Bộ nâng
Ở đầu bên phải của băng chuyền đĩa là bộ nâng để di chuyển đĩa từ băng chuyền đến bộ rung/máy ủ và đơn vị đo và
ngược lại.

Máy rung/máy ủ
Bộ rung/máy ủ dạng xếp chồng có vị trí cho 12 đĩa vi chuẩn độ (xem Hình 8: Bên trong Máy xử lý Đĩa trên trang 14)
được dùng để lưu đĩa và để ủ. Vị trí thứ 13 dành cho đĩa trống cho xét nghiệm máy rửa.

Bộ nâng có thể tiếp cận bất kỳ đĩa nào trong bộ rung/máy ủ. Các đĩa luân phiên được rung bằng một đợt 180 độ so với
các đĩa khác để giảm rung chấn xuống mức tối thiểu.

Có hai chế độ rung: chế độ rung liên tục, dùng cho xét nghiệm mẫu dạng chất lỏng; rung định kỳ, dùng cho xét nghiệm
DBS.

Số dải được cảm biến kiểm tra trong bộ nâng trong khi nạp đĩa.

Đĩa được bộ nâng di chuyển từ bộ rung/máy ủ đến đơn vị đo. Đơn vị đo này được mô tả ở Đơn vị đo trên trang 23.

Kết nối đầu ra/đầu vào

Hình 15: Đường ống nối vào Máy xử lý Đĩa

1. Áp suất Ra (Trắng) 2. Nước rửa Vào (Xanh dương) 3. Nước súc Vào (Xanh lá) 4. Chân không (Đỏ) 5. Chất thải Ra

Có năm ống kết nối với Máy xử lý Đĩa, xem Hình 15: Đường ống nối vào Máy xử lý Đĩa trên trang 20. Các ống này để:

• Cung cấp áp suất vào chai nước rửa và chai nước súc. Ống này được chia thành hai nhánh, mỗi nhánh đi vào mỗi
chai.
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• Đầu vào cho dung dịch súc
• Đầu vào cho dung dịch rửa
• Đầu ra cho chai chất thải
• Chân không cho chai chất thải để tạo một áp suất giảm trong đó.

Có ba chai dùng với đường ống này, một cho dung dịch Súc (15 L), một cho dung dịch Rửa (15 L) và một cho chất thải
(15 L), xem Hình 16: Chai ở Máy xử lý Đĩa trên trang 21.

Có bốn đầu nối với cảm biến trong các chai, xem Hình 16: Chai ở Máy xử lý Đĩa trên trang 21 and Hình 17: Mặt sau của
Máy xử lý Đĩa trên trang 22:

• Một cảm biến mức chất lỏng trong chai chất thải để đảm bảo chai không quá đầy.
• Một cảm biến mức chất lỏng trong chai nước rửa để đảm bảo mức không quá thấp.
• Một cảm biến loại chất lỏng trong chai nước súc để đảm bảo chất lỏng được thêm vào là nước và không phải dung

dịch khác, ví dụ nước rửa.
• Một đầu nối đến bơm chất thải.

Hình 16: Chai ở Máy xử lý Đĩa

Ngoài ra còn có:

• Kết nối 485 arcnet vào Máy xử lý Mẫu
• Kết nối với arcnet và từ đó với máy tính
• Kết nối đầu cuối
• Đầu vào cấp nguồn điện
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Hình 17: Mặt sau của Máy xử lý Đĩa

1. Công tắc nguồn 2. Đầu vào nguồn điện chính 3. Đầu cực 4. 485 Arcnet nối với Máy xử lý Mẫu 5. Arcnet nối với máy
tính 6. Kết nối cảm biến 7. Đường ống (xem kết nối ở Hình 15: Đường ống nối vào Máy xử lý Đĩa trên trang 20)

Bạn có thể có một bơm Chất thải tùy chọn kết nối với chai chất thải để đảm bảo các chai chất thải không bị quá đầy.
Bơm sẽ vận hành tự động trong một lần chạy để giữ mức chất thải thấp trong chai chất thải ở Máy xử lý Mẫu. Chất thải
được bơm đến chai chất thải ở Máy xử lý Đĩa. Chai này sau đó sẽ được bơm cạn nếu mức trở nên quá cao. Nếu không,
nó sẽ tự động được bơm cạn sau khi hoàn tất một lần chạy. Nếu bạn có bơm chất thải và muốn sử dụng bơm, hãy chọn
"Waste pump in use" (Đang sử dụng bơm chất thải) ở phần Thiết đặt của phần mềm.

Bật/tắt Máy xử lý Đĩa
Để bật hoặc tắt Máy xử lý Đĩa, hãy nhấn nút Stand-by đặt phía bên phải thiết bị trong khoảng 1 giây.

Hình 18: Nút stand-by ở Máy xử lý Đĩa
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Định vị để ngắt kết nối
Phải luôn đặt thiết bị sao cho người vận hành có thể tiếp cận nút nguồn không bị cản trở.

Đơn vị đo

Nguyên tắc huỳnh quang xử lý theo thời gian
Trong phân tích huỳnh quang thông thường, một chùm tia photon được chiếu tập trung vào mẫu, ở đó hợp chất huỳnh
quang hấp thu năng lượng từ ánh sáng chiếu vào. Hợp chất bị kích thích trở về trạng thái ban đầu bằng cách phát ra
photon. Các photon này có bước sóng dài hơn ánh sáng kích thích. Có thể sử dụng hợp chất huỳnh quang ở dạng nhãn
theo cách tương tự cho các đồng vị phóng xạ trong các nghiên cứu xét nghiệm phóng xạ miễn dịch. Đầu dò huỳnh
quang thông thường chịu giới hạn về độ nhạy rất mạnh, gây ra bởi nhiễu từ huỳnh quang nền do nhiều hợp chất khác
nhau trong vật liệu sinh học.

Trong huỳnh quang xử lý theo thời gian, vấn đề độ nhạy được giải quyết bằng cách đo sự phân rã huỳnh quang chậm
của nhãn chelat lantanit, ví dụ europi (đường cong 1 trong Hình 19: Đường cong phân rã huỳnh quang trên trang 23).
Nền phân rã nhanh từ huỳnh quang của gốc sinh học (đường cong 2) không tác động đến phép đo của việc phân rã
huỳnh quang chậm hơn nhiều của nhãn lantanit, do thời gian phân rã của gốc sinh học là trong khoảng 1‑20 nano giây,
trong khi thời gian phân rã của nhãn lantanit là lâu hơn nhiều trong khoảng 10‑1000 micro giây. Vì lý do này, độ nhạy
của huỳnh quang kế xử lý theo thời gian dùng chelat lantanit làm nhãn là lớn hơn vài bậc so với độ nhạy của các thiết bị
thông thường.

Hình 19: Đường cong phân rã huỳnh quang

Huỳnh quang kế xử lý theo thời gian
Máy xử lý Đĩa được trang bị huỳnh quang kế xử lý theo thời gian để đo huỳnh quang từ nhãn. Huỳnh quang kế có khả
năng đo ba loại lantanit khác nhau, gồm europi, samari và tecbi, từ cùng một đĩa.

Từng đĩa một được nạp vào huỳnh quang kế bằng bộ nâng. Đĩa được chuyển đến vị trí đo, tại đây mỗi giếng được đưa
ra ánh sáng kích thích từ đèn flash Xenon.

Chùm tia kích thích được chiếu tập trung vào mẫu thông qua một hệ thống quang gồm ba thấu kính thạch anh và hai
bộ lọc. Bộ lọc đầu tiên (Số 2 trong Hình 20: Hệ thống quang cho huỳnh quang kế trên trang 24) có chiều dài bước sóng
ở ngưỡng cắt là 320 nm, loại bỏ tia UV có thể tạo nền khi đo nhãn Eu hoặc Sm. Nếu sử dụng lantanit có chiều dài bước
sóng kích thích ngắn hơn làm nhãn, ví dụ như tecbi, thì có thể gỡ bộ lọc ra khỏi đường ánh sáng bằng động cơ bước.

Bộ lọc chính (Số 5 trong Hình 20: Hệ thống quang cho huỳnh quang kế trên trang 24) có dải truyền là 290‑360 nm. Bộ
lọc chính cũng vận hành như một bộ chia chùm tia, phản chiếu một phần chùm tia kích thích lên photodiot tham chiếu.
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Năng lượng mà photodiot đo được sẽ được tích hợp; khi năng lượng này đạt đến mức thiết đặt nhất định của nhà máy,
nghĩa là mẫu đã được kích thích bởi đủ năng lượng và đèn flash sẽ tắt. Theo cách này, có thể đạt được việc kiểm soát
cực kỳ chính xác về năng lượng kích thích cho từng mẫu. Bằng cách điều chỉnh số lần flash giúp kiểm soát năng lượng
kích thích, có thể tự động điều chỉnh khi có sụt giảm ở đầu ra năng lượng từ đèn do lão hóa.

Hình 20: Hệ thống quang cho huỳnh quang kế

1. ĐÈN FLASH 2. BỘ LỌC KÍCH THÍCH, NGƯỠNG BỘ LỌC Ở 320 nm 3. THẤU KÍNH THẠCH ANH 4. PHOTODIOT 5. BỘ LỌC
CHÍNH 6. KHẨU ĐỘ 7 mm 7. MẪU 8. BỘ LỌC KHỬ TIA UV 9. CÁC THẤU KÍNH NHỰA 10. BỘ LỌC 11. THẤU KÍNH NHỰA 12.
KHẨU ĐỘ 5 mm 13. PMT

Một khẩu độ có đường kính 7 mm được đặt ngay trên mẫu để giảm thiểu kích thích của các mẫu kế bên.

Đường cong phân rã huỳnh quang được minh họa ở Hình 19: Đường cong phân rã huỳnh quang trên trang 23. Phép đo
từng mẫu bao gồm khoảng 1000 chu kỳ kích thích, thời gian của mỗi chu kỳ là 1 mili giây. Xung nhịp đếm từ việc phân
rã huỳnh quang được tích lũy bởi các lượng vô hướng trong thời gian đếm được xác định bởi thông số thời gian đặt
trước. Số xung nhịp ghi được tỷ lệ với lượng chất nền huỳnh quang trong mẫu. Mỗi lần một giếng sẽ được đọc trong
khoảng một giây, cho tổng số thời gian đo cho toàn đĩa gồm 96 giếng là khoảng 3,5 phút (bao gồm cả việc di chuyển
đĩa vào và ra khỏi vị trí đó và di chuyển mẫu dưới đầu bộ dò).

Kích thích của mẫu được thực hiện từ phía trên và ánh sáng huỳnh quang tạo ra được đo qua đáy của giếng.

Bộ quang của phần phát sáng là cùng loại với bộ thấu kính trong phần kích thích, hai bộ lọc và một ống chuẩn trực. Hệ
thống thấu kính tập trung ánh sáng phát ra từ mẫu Eu vào bộ nhân quang.

Ngay dưới mẫu, có một bộ lọc khử tia UV ngăn cản ánh sáng kích thích tạo ra nền phụ trong các quang phát sáng và
do đó làm giảm thiểu nền. Giữa thấu kính thứ hai và thứ ba, có một bộ lọc nhiễu với băng tần chỉ 6 nm để chọn chiều
dài bước sóng đúng. Điều này có nghĩa là chiều dài bước sóng gây ra nền trong phép đo vì thế cũng được loại bỏ hiệu
quả hơn. Đỉnh truyền cho các bộ lọc đã cài đặt là ở 615 nm đối với Eu, 645 đối với Sm và 545 đối với Tb. Bộ lọc được
đặt trong một bộ thay đổi bộ lọc, vận hành bởi một động cơ bước. Một khẩu độ được đặt ngay trước ống của bộ nhân
quang để giảm thiểu ánh sáng lạc đi vào ống. Điều này giúp giảm thêm nền.
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Sử dụng ống bộ nhân quang có cửa sổ bên có chín pha; điều này giúp cấu trúc cơ trở nên nhỏ gọn. PMT có một catôt
bialkali 8 x 24 mm nhiệt độ cao. Bộ phận này giúp làm mát PMT không cần thiết do catôt có dòng điện tối thấp và hiệu
suất ổn định ở nhiệt độ tương đối cao.

Xung nhịp đầu ra của PMT được khuếch đại bằng bộ tiền khuếch đại nhanh và sao đó được nạp thông qua cổng điện tử
vào bộ đếm gộp trước. Sau khi hoàn tất đo một giếng, bộ vi xử lý đọc nội dung của bộ đếm gộp và lưu các số đếm tích
lũy được để xử lý sau này.

Lưu ý: tọa độ đo được tối ưu hóa cho các đĩa EFLAB và Nunc. Nếu bạn thay đổi loại đĩa sau khi lắp đặt, bạn phải xác
định rõ loại đĩa sẽ được dùng.

Đo nhãn đơn
Khi giá trị đếm nhãn đơn thu được trong cửa sổ thời gian thích hợp với nhãn, kết quả hiệu chỉnh cuối cùng (trong đó đã
trừ giá trị trống và đếm trong tối của bộ nhân quang kèm theo) được chuyển lên trạm làm việc AutoDELFIA, xem sơ đồ
europi và sơ đồ trống ở Hình 19: Đường cong phân rã huỳnh quang trên trang 23.

Đo nhãn kép
Trong trường hợp mẫu được dán nhãn kép, phép đo europi được tiến hành theo cùng cách như trong trường hợp nhãn
đơn. Điều này là khả thi vì, như Hình 21: Eu trong cửa sổ Eu (Eee) trên trang 26, Hình 22: Sm trong cửa sổ Eu rất nhỏ
trên trang 26 và Hình 23: Số đếm trống và số đếm trong tối trong cửa sổ Eu trên trang 26 thể hiện, có rất ít sự tràn tín
hiệu ở số đếm samari vào cửa sổ thời gian europi.

Lưu ý rằng các đường cong ở Hình 21: Eu trong cửa sổ Eu (Eee) trên trang 26, Hình 22: Sm trong cửa sổ Eu rất nhỏ trên
trang 26, Hình 23: Số đếm trống và số đếm trong tối trong cửa sổ Eu trên trang 26, Hình 24: Sm trong cửa sổ Sm(Sss)
trên trang 27, Hình 25: Eu trong cửa sổ Sm và Eu trên trang 27 và Hình 26: Số đếm trống và số đếm trong tối trong
cửa sổ Sm và Eu trên trang 27 không được vẽ theo cùng một tỷ lệ. Số đếm europi cao hơn nhiều so với số đếm samari
và số đếm trống.

Trong trường hợp samari, tình huống này phức tạp hơn do sự hiện diện đáng kể của europi trong cửa sổ thời gian
samari, mặc dù đã có bộ lọc samari. Đây là lý do tại sao "việc hiệu chuẩn dán nhãn kép" là cần thiết. Phần sau đây mô tả
cách hiệu chuẩn này hoạt động như thế nào.

Cửa sổ thời gian đặt trước để đo nhãn kép của Eu và Sm là:

Cửa sổ thời gian Thời gian chờ μs Thời gian tích hợp μs

Eu 400 400

Sm 50 100

Hiệu chuẩn dán nhãn kép
Trong hiệu chuẩn nhãn kép, chất đối chứng europi (E) được đo trong cửa sổ thời gian europium (e) và samari (s) bằng
bộ lọc samarium, xem Hình 24: Sm trong cửa sổ Sm(Sss) trên trang 27Hình Hình 25: Eu trong cửa sổ Sm và Eu trên
trang 27 và Hình 26: Số đếm trống và số đếm trong tối trong cửa sổ Sm và Eu trên trang 27. Tỷ lệ số đếm trong cửa
sổ thời gian samari, Ess đối với tỷ lệ trong cửa sổ thời gian europi, Ees, được tính để cho hệ số hiệu chuẩn tràn tín hiệu
Eu‑Sm, R, xuất hiện sau khi hiệu chuẩn nhãn kép.

R = Ess/Ees

Đồng thời, giá trị trống, Bes, được đo trong cửa sổ thời gian europi với bộ lọc samari và điều này cũng thể hiện sau khi
hiệu chuẩn nhãn kép.

Giá trị trống này không bao gồm giá trị số đếm trong tối của bộ nhân quang do giá trị này được đo tự động trước mỗi
phép đo đĩa.

Lưu ý: phải sử dụng cùng một loại đĩa đối với hiệu chuẩn nhãn kép như được sử dụng trong bộ dụng cụ.

Khi bạn thực hiện một phép đo mẫu nhãn kép thực tế, dữ liệu thô mà bạn nhận được bao gồm số đếm chưa hiệu chỉnh
trong cửa sổ thời gian samari và europi, tương ứng là Cess và Ces, với bộ lọc samari (trong đó chữ e viết lên trên thể hiện
số đếm trong cửa sổ thời gian này bao gồm phần europi).

Để nhận số đếm samari đã hiệu chỉnh trong cửa sổ thời gian samari, đầu tiên chương trình hiệu chỉnh số đếm thu được
trong cửa sổ europi với bộ lọc samari bằng cách trừ giá trị trống đã lưu, Bes, và giá trị đếm trong tối vừa đo được, Des.
Cách này sẽ cho một giá trị europi thuần túy, Ees.
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Ees = Ces - Bes - Des

Khi đã biết giá trị này, chỉ cần nhân giá trị này với giá trị hiệu chỉnh tràn tín hiệu nhãn kép, R, để có phần europi thuần
trong số đếm cửa sổ samari, Ess.

Ess = Ees * R

Sau đó trừ đi để cho số đếm samari đã hiệu chỉnh tín hiệu tràn, Css.

Css = Cess - Ess

Lúc này đã có thể hiệu chuẩn số đếm trống và số đếm trong tối để lấy kết quả samari cuối cùng Sss.

Eu và Sm với bộ lọc Eu: 

Hình 21: Eu trong cửa sổ Eu (Eee)

Hình 22: Sm trong cửa sổ Eu rất nhỏ

Hình 23: Số đếm trống và số đếm trong tối trong cửa sổ Eu

Phân rã Eu và Sm với bộ lọc Sm: 
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Hình 24: Sm trong cửa sổ Sm(Sss)

Hình 25: Eu trong cửa sổ Sm và Eu

1. Eu trong Cửa sổ Sm (Ess) 2. Eu trong cửa sổ Eu (Ees)

Hình 26: Số đếm trống và số đếm trong tối trong cửa sổ Sm và Eu

1. Số đếm trống và số đếm trong tối trong cửa sổ Sm 2. Số đếm trống và số đếm trong tối trong cửa sổ Eu (Bes and Des)
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PreScan (Quét trước)

Tổng quan về PreScan
• Mục đích của chức năng PreScan trong AutoDELFIA là phát hiện đốm huyết bị thiếu trong giếng của tấm đĩa trong

xét nghiệm DBS.
• Việc phát hiện đốm huyết (quét trước) được thực hiện ở dạng một thuật toán thích nghi nhờ đó giảm thiểu nhu cầu

hiệu chuẩn và bảo dưỡng trường.
• Sử dụng một quy trình đo đặc biệt. Đo việc truyền chất lỏng trong giếng có các đốm huyết tách rửa, từ đó tính được

thuật toán tự nhiên. Giá trị này tỷ lệ nghịch với độ hấp thu, mà ngược lại, tỷ lệ thuận với nồng độ.
• PreScan trích xuất và tách thông số đọc xác minh đốm huyết từ kết quả đo và gắn cờ cho mẫu trong các tập tin

được truyền đến trạm làm việc AutoDELFIA nếu cần.

Phát hiện đốm huyết
Đốm huyết đã trích làm chuyển đổi màu của chất lỏng trong giếng. Bản thân chất lỏng không hấp thu ánh sáng thấy
được, trong khi đó đốm huyết đã trích lại hấp thu một số chiều dài bước sóng. Bằng cách thực hiện một phép đo bổ
sung ngay sau khi trích (ngay trước khi gỡ đĩa), thiết bị có thể xác định có mẫu trong giếng hay không.

Thuật toán Tỷ số Z của MAD điều chỉnh
Thuật toán phát hiện sử dụng phương pháp phát hiện giá trị thống kê ngoại lệ để xác định giếng nào có khả năng thiếu
đốm huyết. Thuật toán này hoạt động như sau:

1. Giếng của tất cả đĩa được sắp xếp theo thứ tự tăng dần trong một danh sách lớn (chèn với dữ liệu giếng nếu cần
và có thể) theo các thông số đọc quét trước của đĩa. Khi đó, thuật toán tự nhiên của số đọc quét trước sẽ được tính.
Các giá trị số đếm logarit này tuân theo phân bổ bình thường. Ngoài ra, chúng tỷ lệ nghịch với nồng độ hemoglobin.
Điều này dựa trên việc hấp thu, tỷ lệ thuận với nồng độ, tỷ lệ nghịch với việc truyền (tham khảo: Quantitative
chemical analysis (Phân tích hóa học định lượng), Ed. Daniel C. Harris, W. H. Freeman and Company, trang 126-127).

2. Giá trị số đếm tương ứng với tỷ số Z 3,5 được tính bằng phương trình tỷ số Z của MAD điều chỉnh, xem Phụ lục A.
Kỹ thuật tỷ số Z này sử dụng trung vị và độ lệch trung bình của trung vị (MAD) thay vì độ lệch trung bình và độ lệch
chuẩn để tính tỷ số Z. Cũng có một cách tinh chỉnh khác.

3. Tất cả giếng có tỷ số Z ≥ 3,5 được đánh dấu là giá trị ngoại lệ, nghĩa là có thể có đốm huyết bị thiếu.

Hình đầu tiên dưới đây minh họa ví dụ về giá trị logarit của số đếm quét trước (theo thứ tự tăng dần). Nhìn rõ được ô
trống ở dạng nhóm riêng biệt. Hình tiếp theo minh họa tỷ số Z cho cùng dữ liệu mẫu.

Hình 27: Ví dụ về số đếm quét trước (giá trị logarit)
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Hình 28: Ví dụ về tỷ số Z

Hình 29: Biểu đồ kết quả

Biểu đồ minh họa sự phân bổ các giá trị tỷ số Z.

Không phải lúc nào dữ liệu cũng rõ ràng như vậy. Trung vị và MAD là các giải pháp tốt và ổn định hơn nhiều so với độ
lệch trung bình và độ lệch chuẩn, tuy nhiên, nếu có hơn phân nửa đốm huyết bị thiếu, trung vị và MAD dựa trên trung
vị lại không có ích. Không thể xử lý tình huống khi phân nửa đốm huyết bị thiếu ngoài dự kiến mà không thực hiện các
cân bằng nghiêm ngặt trong tính linh hoạt và tính có thể thích nghi của thuật toán. Không phương pháp "thử và sai"
nào có thể xử lý tất cả tình huống có phạm vi từ hơn phân nửa đốm huyết bị thiếu cho đến một vài hoặc không có đốm
huyết nào bị thiếu mà không có trợ giúp. Vì vậy, PreScan giả định rằng sơ đồ đĩa là đủ đúng và đốm huyết bị thiếu là
không quá nhiều.
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Giá trị giới hạn của tỷ số Z là 3,5, được đề cập trong tài liệu như là một giá trị rất an toàn và để bảo toàn. Trong phân bổ
bình thường, nghĩa là 99,98 % (phần normsdist() trong Excel cho 0,999767) của tất cả giá trị dưới giới hạn này.

Một số thí nghiệm bổ sung cho thấy khoảng cách ở tỷ số Z giữa các ô trống và các ô có đốm huyết là lớn. Xử lý giếng
trống và giếng có đốm huyết như hai nhóm khác nhau cho thấy khoảng cách từ nhóm A (giếng có đốm huyết) đến
nhóm B (giếng trống) ở những thí nghiệm này là khoảng 6 – 8 σ (độ lệch chuẩn). Khoảng cách từ nhóm B đến nhóm A ở
những thí nghiệm này là khoảng 17 - 80 σ. Điều này cho thấy hai nhóm này không chồng lấp.

Phụ lục A - Sử dụng MAD trong Loại bỏ Giá trị ngoại lệ trong Phân tích Biến
thiên

Giá trị ngoại lệ, gây tác động đến phân tích biến thiên, được bỏ đi bằng kỹ thuật Tỷ số Z MAD điều chỉnh. Giá trị, cao
hơn 3,5, bị loại ra như là các giá trị ngoại lệ.

Tỷ số Z MAD điều chỉnh - sử dụng trung vị mẫu và độ lệch tuyệt đối của trung vị được xác định bằng

trong đó

.

Nếu Mi >3,5, thì xi là một giá trị ngoại lệ.

Cơ sở hợp lý phía sau số liệu thống kê xét nghiệm bên trên

Có nhiều cách để ước tính sự phân tán của một phân bổ:

• độ lệch chuẩn
• khoảng tứ phân vị (IQR)
• độ lệch tuyệt đối của phân vị (MAD).

Đối với phân bổ bình thường N ( µ,σ2) các phương trình sau đây là hợp lệ:

MAD ≈ 0,6745σ

IQR ≈ 1,35σ.

Đầu tiên, chúng ta có thể viết lại phương trình cho Mi

và sau đó cho phân bổ bình thường

Vì Mi thực sự là một ước tính chắc chắn của tỷ số z.

Ở phần trên, một giá trị rất bảo toàn là 3,5 được sử dụng cho thống kê tỷ số z để xác định các giá trị ngoại lệ.

(Xem thêm Rousseeuw, P.J., 1998. "Robust Estimation and Identifying Outliers" (Ước tính chắc chắn và Xác định giá
trị ngoại lệ) trong Handbook of Statistical Methods for Engineers and Scientists (Sổ tay về Phương pháp Thống kê
dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học), tái bản lần 2, biên tập Harrison M. Wadsworth, Jr. McGraw-Hill, New York, NY, trang
17.1-17.15.)
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Phần mềm

Mô tả
Phần mềm AutoDELFIA bao gồm các chương trình chạy trên một máy tính và được sử dụng để điều khiển AutoDELFIA.
Phần mềm AutoDELFIA Manager được sử dụng để điều khiển thiết bị AutoDELFIA. Trạm làm việc AutoDELFIA là một
phần mềm tính toán xét nghiệm để quản lý thông tin lô bộ dụng cụ, đánh giá dữ liệu và giao tiếp với các thiết bị bên
ngoài, ví dụ LIS.

Tất cả thành phần của phần mềm đều được cài đặt tại nhà máy. Bất kỳ việc cài đặt, nâng cấp hay cập nhật phần mềm
nào cũng phải được thực hiện bởi nhân viên được đào tạo thích hợp và do PerkinElmer ủy quyền.
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Di chuyển thiết bị bằng bàn máy
Nếu bạn phải di chuyển thiết bị bằng bàn máy của thiết bị, bàn có thể lăn trên các bánh xe, nhưng nếu có ngưỡng cửa
hoặc bất kỳ vật cản trở thấp nào khác phải đi qua, bánh xe lớn phải ở phía trước, nghĩa là bánh xe này phải là bánh xe
đầu tiên đi qua vật cản trở. Đi bằng bánh xe nhỏ trước có thể làm hư hỏng cấu trúc bàn máy, và vì vậy khiến thiết bị có
nguy cơ bị hư hỏng. Xem hình bên dưới để biết thêm chi tiết.

Đồng thời, nếu hệ thống AutoDELFIA của bạn bao gồm cả Máy xử lý Đĩa và Máy xử lý Mẫu, bạn không bao giờ được vận
chuyển chúng trên bàn máy khi chúng đang được kết nối với nhau, nếu không bạn có thể làm hư hỏng thiết bị. Trước
hết, ngắt kết nối chúng và tháo khỏi bàn máy, sau đó vận chuyển chúng riêng biệt.

Cẩn trọng: Thiết bị này rất nặng. Để tránh bị thương, không cố nâng thiết bị này. Để di chuyển thiết bị AutoDELFIA,
hãy dùng tay cầm và xem hướng dẫn.

Hình 30: Di chuyển thiết bị trên bàn máy

1. Nâng nhẹ nhàng khi đi qua vật cản. 2. Bánh xe lớn hơn sẽ đi qua vật cản trước.
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Hỗ trợ đầu dò và giá đỡ đầu dò
Khi tắt Máy xử lý Mẫu AutoDELFIA (xem thêm chi tiết trong Hướng dẫn Sử dụng AutoDELFIA 3.0), phải hỗ trợ giá đỡ đầu
dò. Vì mục đích này, thiết bị được cấp kèm theo một dụng cụ hỗ trợ để đặt các đầu dò trong nước khử ion. Dưới đây là
hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ này.

Lưu ý: Chỉ sử dụng dụng cụ này khi tắt nguồn thiết bị!

Hình 31: Nhấn nhẹ giá đỡ đầu dò để tập trung các giá này lại và di chuyển lên trên giá pha loãng có chứa nước khử ion
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Hình 32: Treo dụng cụ hỗ trợ giá đỡ đầu dò lên thanh đỡ tròn của bộ pipet sao cho giá đỡ đầu dò có thể gắn giữa dải
dọc và dụng cụ hỗ trợ

Hình 33: Nâng giá đỡ đầu dò lên trên sao cho khe chữ C của chúng nằm ở khoảng giữa dải ngang của dụng cụ hỗ trợ
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Hình 34: Di chuyển dụng cụ sao cho dải ngang gắn vào khe chữ C của giá đỡ đầu dò

Hình 35: Hạ giá đỡ đầu dò xuống cho đến khi chúng tựa lên dải ngang của dụng cụ hỗ trợ và đảm bảo đầu dò ngập
trong nước
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Thông tin về vệ sinh và khử nhiễm
Cần thực hiện các bước sau đây trước khi thực hiện bất kỳ bảo dưỡng nào với AutoDELFIA:

Cẩn trọng: Sử dụng găng tay khi thực hiện bất kỳ bảo dưỡng nào có các bộ phận có thể tiếp xúc với mẫu bệnh nhân
(huyết thanh/huyết tương, đốm huyết).

1. Vệ sinh nắp và giá.

Có thể sử dụng ethanol 70-80% cho việc vệ sinh chung ở thiết bị. Cần phải chú ý đặc biệt khi vệ sinh giá đỡ đĩa, giá
mẫu và băng chuyền.

2. Khử nhiễm Thiết bị.

Chạy Vệ sinh Thiết bị từ trình đơn bảo trì. Có thể tìm thêm thông tin về cách thực hiện quy trình này từ phần phềm
AutoDELFIA.

Biểu mẫu thông tin khử nhiễm

Loại sản phẩm ________________

Số sê-ri ________________

Mẫu này để thông báo cho những người đang giữ, sửa chữa hoặc chuyển nhượng sản phẩm rằng thiết bị và các bộ
phận phụ của thiết bị được xử lý theo quy trình nêu trên.

Ngày ________________

Chữ ký _________________________________

Quy trình này cũng được dùng để loại bỏ hoặc giảm nguy cơ khi có liên quan đến việc thôi sử dụng, vận chuyển hoặc
thải loại.

Sao chép trang này, điền dữ liệu và đính kèm trang này vào thiết bị.
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Quy tắc vàng về nạp mẫu
Vui lòng lưu ý các quy tắc sau đây khi lập kế hoạch và thực hiện việc nạp mẫu:

Nguyên tắc về băng chuyền
• Không được đặt nhiều giá có cùng ID lên băng chuyền.
• Không thể sắp xếp lại giá hoặc ống, hoặc di chuyển khỏi băng chuyền, sau khi Máy xử lý Mẫu đã xác định chúng.
• Khi việc xử lý bắt đầu, bạn không được đặt lên băng chuyền: giá không có ống hoặc giá có ống chưa được xác định

thành công.

Mẫu đối chứng
• Giá mẫu đối chứng chỉ được chứa ống mẫu đối chứng. Không được gỡ, thay hoặc thêm ống mẫu đối chứng vào sau

khi Máy xử lý Mẫu đã xác định giá mẫu đối chứng.
• Không khuyến nghị sử dụng cùng mã mẫu đối chứng cho các nồng độ mẫu đối chứng khác nhau của các chất phân

tích riêng.
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Thông số kỹ thuật

Tổng quan

Phù hợp các chỉ thị của Liên minh châu Âu
• Chỉ thị về Tương thích Điện từ 2004/108/EC

Thiết bị IVD MEDICAL thi hành các yêu cầu IEC/EN 61326-2-6 Cấp B về phát thải và miễn dịch.
• Chỉ thị về Điện áp Thấp 2006/95/EC
• Chỉ thị về Thiết bị Y tế dùng trong Chẩn đoán In Vitro (IVD) 98/79/EC

Yêu cầu về an toàn
Thiết bị này được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sau đây:

• IEC 61010-1
• UL 61010-1
• IEC 61010-2-101
• EN 61326-1
• EN 62366-1
• EN IEC 61326-2-6
• CAN/CSA- C22.2 6101-1

Yêu cầu về điện năng
Điện áp cấp: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Điện năng tiêu thụ:

Máy xử lý Đĩa:

Nguồn điện: tối đa 600 VA

Máy xử lý Mẫu:

Nguồn điện: tối đa 300 VA

Thiết bị có thể xử lý ngắt mạch 20 ms mà không làm gián đoạn việc vận hành.

Có thể tùy chọn mua một UPS bảo vệ nguồn trong 15 phút.

Môi trường làm việc
Nhiệt độ: 15 - 30°C.

Tình trạng bụi của môi trường làm việc phải theo tiêu chuẩn FS209D cấp 100000 trở lên. Phải đặt thiết bị tránh xa
nguồn bụi để bụi không xâm nhập vào thiết bị.

Độ ẩm tương đối: 20 - 80%.

Các yêu cầu về đóng gói và vận chuyển
Nhiệt độ: -25 đến 60°C

Građien nhiệt độ: 20°C /giờ
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Độ ẩm tương đối: 5 đến 90 %

Lượng chất thải
Chất thải rắn bao gồm đĩa, đầu pipet và khoang pha loãng đã qua sử dụng trong lượt chạy.

Trong một lần nạp đầy, khoảng 8 L chất thải dạng lỏng sẽ được thải ra từ Máy xử lý Đĩa và 10 L từ Máy xử lý Mẫu.

Ống xả từ bơm chân không được lọc sao cho không có các sol khí độc hại vào trong không khí.

Chất thải dạng lỏng từ chai chất thải phải được xử lý như là chất lây nhiễm!

Kích thước vật lý
Chỉ riêng Máy xử lý Đĩa

Kích thước (rộng x cao x sâu): 1246 mm x 837 mm x 853 mm (790 mm khi gỡ nắp trước)

Trọng lượng: khoảng 216 kg

Máy xử lý Đĩa có bàn máy

Kích thước (rộng x cao x sâu): 1246 mm x 1740 mm (2015 mm với tấm trước mở) x 910 mm

Trọng lượng: khoảng 270 kg

Chỉ riêng máy xử lý mẫu

Kích thước (rộng x cao x sâu): 790 mm x 837 mm x 844 mm (799 mm khi gỡ tấm nắp trước)

Trọng lượng: khoảng 127 kg

Máy xử lý Mẫu và Máy xử lý Đĩa cùng với bàn máy

Kích thước (rộng x cao x sâu): 1790 mm x 1740 mm (2280 mm với tấm trước mở) x 910 mm

Trọng lượng: khoảng 443 kg

Tiếng ồn
Tiếng ồn < 66 dB

Máy xử lý đĩa

Công suất
Công suất nạp đĩa vi chuẩn độ: 12 đĩa.

Công suất nạp của thuốc thử dạng rời (dung dịch rửa, dung dịch súc và dung dịch Tăng cường): Đủ cho 12 đĩa trở lên.

Số xét nghiệm khác nhau cùng lúc: 1 - 8 xét nghiệm. Tùy thuộc vào kích thước và công suất của băng thuốc thử.

Công suất xử lý / ngày làm việc 8 giờ: ít nhất 12 đĩa vi chuẩn độ = 1152 mẫu, nhưng có thể xử lý nhiều xét nghiệm ngắn
hơn. Số xét nghiệm phụ thuộc chủ yếu vào số lần ủ của xét nghiệm.

Nền
Dung dịch tăng cường: số đếm <600 cps

Dung dịch triton: số đếm <400 cps
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Độ đúng
C.V. của một đĩa với dung dịch 1 nM Eu <1%.

Tuyến tính
Lỗi tuyến tính nhỏ hơn +/-10% lên đến dung dịch 6 nM Eu (khoảng 6 triệu số đếm)

Kiểm soát nhiệt độ
Để tránh biến thiên giữa xét nghiệm, toàn bộ thiết bị được kiểm soát về nhiệt độ ở +25°C ± 3°C.

Máy xử lý mẫu

Công suất nạp
36 giá mẫu với mỗi giá 12 ống, 432 ống mẫu.

Pha loãng
Có thể sử dụng hai kích cỡ khay pha loãng: 70 mL hoặc 250 mL. Cùng một lúc, có thể nạp tối đa ba khay 70 mL hoặc
một khay 250 mL. Mỗi khay 70 mL có thể chứa một chất pha loãng riêng biệt. Hệ số pha loãng có thể nằm giữa 1:5 và
1:100.

Kích cỡ ống mẫu
Đường kính ngoài 10 -16 mm. Đường kính trong tối thiểu được khuyến nghị là 8 mm.

Chiều cao không có bộ điều chỉnh: 70 - 125 mm.

Chiều cao có bộ điều chỉnh 10 mm: 55 - 115 mm.

Chiều cao có bộ điều chỉnh 20 mm: 45 - 105 mm.

Chiều cao có bộ điều chỉnh 20 + 10 mm: 35 - 95 mm.

Chiều cao ống mẫu đối chứng trong giá mẫu đối chứng đặc biệt: tối đa 75 mm, gồm cả bộ điều chỉnh.

Tốc độ đong chất lỏng bằng pipet
Thông thường 12 -15 phút/ đĩa. Điều này tùy thuộc vào lượng rửa liên quan và vị trí ống mẫu trên băng chuyền.

Đầu dò mẫu
Bốn đầu dò phủ parylene hoạt động độc lập dò mực chất lỏng và phát hiện cục máu đông.

Dính mẫu
Dính mẫu là < 0,01%. 
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Độ chính xác
Tốt hơn +/- 3% và +/- 1 µL (tùy theo cái nào lớn hơn) ở thể tích từ 25 µL trở lên. Đo bằng phương pháp trọng lượng với
BSA trong dung dịch đệm TSA (Chất pha loãng II B131-100 hoặc B132-100).

Độ đúng
CV% < 2% đối với thể tích bằng hoặc lớn hơn 25 µL cho một đầu dò và < 3% đối với cùng thể tích khi cùng lúc sử dụng
bốn đầu dò.
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Tiêu chí thực hiện

Giới thiệu
Hiệu suất đã định của AutoDELFIA đạt được khi hệ thống được sử dụng theo các điều kiện môi trường đã định và phù
hợp với tờ hướng dẫn đi kèm bộ dụng cụ và hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Máy xử lý mẫu

Mã vạch
Trong một lần chạy có thể sử dụng tối đa bốn loại mã vạch.

Kích cỡ ống
AutoDELFIA đặc định dùng ống có đường kính ngoài tối đa là 16 mm. Điều này có nghĩa là phần rộng nhất của ống
không thể vượt quá 16 mm. Một số ống có thể có các khía hoặc vành ống vượt quá 16 mm và những ống này không
thuộc số hợp quy cách. Các ống này có thể không đi được đến cuối giá đỡ và có thể gây ra lỗi trong việc phát hiện mức
chất lỏng. Có thể sử dụng các ống có đường kính ngoài xuống đến 10 mm. Ngay cả khi các ống đủ dài ( >> 65 mm), vẫn
khuyến nghị rằng bạn nên sử dụng bộ điều chỉnh nhỏ, 10 mm (1297‑405) đối với các ống này. Bộ điều chỉnh định vị ống
ngay trung tâm của giá tốt hơn và phát hiện mức chất lỏng hiệu quả hơn. Đường kính trong phải luôn ít nhất là 8 mm.
Đường kính ống phải là như thế để duy trì đủ độ sâu của chất lỏng trong ống để đảm bảo pipet đúng cách. Thể tích
chết tối thiểu là 300 µL đối với ống 9 mm.

Chiều cao ống có thể như sau, tùy theo bộ điều chỉnh được sử dụng:

Chiều cao ống 65 ‑ 125 mm ‑ không sử dụng bộ điều chỉnh.

Chiều cao ống 55 ‑ 115 mm ‑ dùng bộ điều chỉnh 10 mm.

Chiều cao ống 45 ‑ 105 mm ‑ dùng bộ điều chỉnh 20 mm.

Chiều cao ống 35 ‑ 95 mm ‑ dùng bộ điều chỉnh 20 + 10 mm.

Chiều cao ống mẫu đối chứng trong giá mẫu đối chứng đặc biệt tối đa 75 mm, gồm cả bộ điều chỉnh nếu có.

Giá mẫu
Các lò xo trong giá mẫu nhằm giữ ống mẫu đúng vị trí có thể bị mất phần nào lực đàn hồi nếu chúng bị sử dụng trong
một thời gian dài (vài tháng) cho ống mẫu có đường kính rộng (16 mm). Điều này có thể có nghĩa là nếu bạn thay bằng
ống 10 mm, các ống này có thể không được giữ và định vị ngay trung tâm đúng cách. Vì vậy, bạn nên kiểm tra độ đàn
hồi của lò xo đã được dùng cho ống có đường kính rộng và thay lò xo nếu cần hoặc là bạn sử dụng các giá riêng cho các
ống có đường kính rộng và hẹp.

Xử lý mẫu
Cảnh báo: Kiểm tra cẩn thận để đảm bảo không có phim, bọt hoặc bọt khí trong lọ chất hiệu chuẩn, ống chất đối
chứng hoặc ống mẫu. Những chất này có thể khiến mực chất lỏng dò không chính xác. Nếu có phim, bọt hoặc bọt khí
trong ống hoặc trong lọ, loại bỏ một cách cẩn thận.

Máy xử lý đĩa
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Đầu pipet thuốc thử và các vật liệu tiêu hao khác
Để đảm bảo hoạt động đáng tin cậy và hiệu suất tối ưu, điều quan trọng là chỉ sử dụng đầu pipet và các vật liệu tiêu
hao khác từ PerkinElmer.

Vui lòng tham khảo tờ hướng dẫn đi kèm bộ dụng cụ để biết cách vận hành bộ dụng cụ trong một vài bộ phận.

Máy tính cá nhân
Không được chạy phần mềm nào khác trên máy tính ngoài phần mềm AutoDELFIA khi đang vận hành AutoDELFIA.
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Mã vạch

Các tiêu chuẩn đảm bảo mã vạch

Giới thiệu
Mã vạch được sử dụng ở một số vị trí trong AutoDELFIA, trên:

• Ống mẫu
• Giá mẫu
• Đĩa
• Băng thuốc thử

Ba vị trí cuối cùng này sử dụng mã vạch do PerkinElmer cung cấp, nhưng vị trí đầu tiên, ống mẫu, tận dụng mã vạch
của chính người sử dụng. Khi sử dụng mã vạch của riêng bạn cho ống mẫu bệnh nhân, lưu ý thông tin có trong mục
Vấn đề thường gặp nhất với mã vạch trên trang 44.

Thông tin dưới đây được đính kèm để hướng dẫn mã vạch có thể được sử dụng vào việc gì.

Đầu đọc mã vạch
Có bốn loại đầu đọc mã vạch được sử dụng với AutoDELFIA. Kiểu mới hơn có đầu đọc Jadak JDK-1662 trong Máy xử lý
Đĩa và đầu đọc Datalogic DS2100 hoặc Zebex Z-5111 trong Máy xử lý Mẫu.

Các mã vạch được hỗ trợ
Các mã vạch dò được bằng đầu đọc mã vạch Máy xử lý Mẫu AutoDELFIA là:

• Code 39
• Code 128
• 2/5 Interleaved
• Code 93
• CODABAR
• EAN/UPC

Bắt đầu bằng số 0
Hãy cẩn thận với một số mã có tính chất tự động thêm số 0 vào đầu mã để làm đủ số con số được đọc. Danh sách công
việc trong trường hợp này cũng phải sử dụng bắt đầu bằng số 0 để khớp với mã ống nhận được từ Máy xử lý Mẫu.

Vấn đề thường gặp nhất với mã vạch
Biên quá hẹp, khoảng trắng trước và sau mã vạch thực. Thông số kỹ thuật của hầu hết các mã là 10 lần khoảng cách
giữa hai vạch trong mã; tuy nhiên giá trị tuyệt đối tối thiểu là 2,5 mm.

Nhãn mã vạch được dán quá thấp trên ống, một phần mã vạch sẽ bị khuất sau giá hoặc khe bên thành của băng
chuyền.

Giấy in nhãn hoặc máy in có chất lượng kém, sự khác biệt giữa vùng màu trắng và vùng màu đen không nằm trong
phạm vi quy cách của mã thực. Mã vạch in từ máy in laser hoặc máy in phun có thể chấp nhận được, nhưng không chấp
nhận in bằng máy in kim.

Các vấn đề do máy in mã vạch của khách hàng, một số dòng bị in nằm ngoài mã vạch.
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Lắp đặt, cài đặt lại hoặc cấu hình đầu đọc mã vạch cầm tay
Thiết bị AutoDELFIA đi kèm với máy đọc mã vạch cầm tay (1170 0079) nhằm đọc thông tin về lô công cụ trong giấy
chứng nhận Kiểm soát chất lượng của AutoDELFIA.

Thiết bị AutoDELFIA có thể đi kèm với một trong các máy đọc mã vạch cầm tay sau:

• Newland NLS-HR21
• QuickScan QD2430

Cả hai máy đọc mã vạch cầm tay này đều sẵn sàng để bạn sử dụng ngay khi mở hộp. Bạn không cần thiết lập máy đọc
mã vạch cầm tay Newland NLS-HR21 còn QuickScan QD2430 đã được cài đặt khi xuất xưởng nên bạn cũng không cần
thực hiện bất kỳ thao tác nào nữa.

Bạn chỉ cần cắm máy đọc mã vạch cầm tay vào cổng USB trên máy tính là có thể sử dụng ngay.

Thông tin chương trình sau đây chỉ dành cho kiểu máy QuickScan QD2430:

Loại mã được sử dụng trong mã vạch băng thuốc thử và đĩa AutoDELFIA là "Interleaved 2/5". Trong phần cài đặt khi
xuất xưởng của máy đọc mã vạch 2D QuickScan QD2430, loại mã này bị vô hiệu hóa. Để kích hoạt loại mã này, đọc mã
Enter/Exit Programming Mode (Nhập/Xuất Chế độ Lập trình) bằng đầu đọc và sau đó đọc mã I 2 of 5 = Enable (I 2 of 5 = Bật)
bên dưới. Cuối cùng, đọc mã Enter/Exit Programming Mode (Nhập/Xuất Chế độ Lập trình) một lần nữa để thoát khỏi chế
độ lập trình. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin ở hướng dẫn sử dụng đầu đọc mã vạch.

Hình 36: ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE (NHẬP/XUẤT CHẾ ĐỘ LẬP TRÌNH)

Hình 37: I 2 OF 5 = BẬT

Hình 38: CODABAR = BẬT
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Hình 39: CODE 93 = BẬT
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Bảo hành
Thiết bị đính kèm có chế độ bảo hành hữu hạn ("Bảo hành") từ Wallac Oy ("Wallac"), một công ty PerkinElmer. Đây chỉ
là tóm tắt về bảo hành của thiết bị đính kèm và sẽ không được coi là thay đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chế
độ bảo hành. Tham khảo các điều khoản và điều kiện, và các thỏa thuận thuê hoặc mua để có giải thích đầy đủ về Bảo
hành.

Nói chung, trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày lắp đặt, hoặc mười lăm (15) tháng kể từ ngày giao hàng
(“Thời hạn Bảo hành Thiết bị”), tùy theo thời hạn nào đến trước, Wallac sẽ bảo hành thiết bị này không có các lỗi về vật
liệu và chế tạo.

Trong suốt Thời hạn Bảo hành Thiết bị, Wallac sẽ cung cấp phụ tùng và lao động để sửa chữa các lỗi về vật liệu và chế
tạo.

Lưu ý: Việc bảo hành cho thiết bị này không bao gồm Bảo trì Định kỳ bắt buộc ("PM"), nếu có, toàn bộ chi phí sẽ do
người mua hay người thuê chịu. Không thực hiện PM bắt buộc sẽ làm mất hiệu lực Bảo hành. PerkinElmer và các đại
diện được ủy quyền luôn sẵn sàng thực hiện PM. Vui lòng liên hệ đại diện PerkinElmer để biết thêm thông tin về PM.

Các điều khoản đầy đủ về bảo hành giới hạn đối với sản phẩm này có tại https://www.perkinelmer.com/corporate/
policies/terms-conditions-of-sale.html.
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Hướng dẫn về chất thải thiết bị điện và điện tử (WEEE) đối
với sản phẩm PerkinElmer

hoặc

Nhãn có biểu tượng thùng rác có bánh xe bị gạch chéo và một thanh hình chữ nhật chỉ báo sản phẩm thuộc Chỉ thị về
Chất thải thiết bị điện và điện tử (WEEE) và không được xử lý như là rác thải đô thị không phân loại. Bất kỳ sản phẩm
nào có biểu tượng này phải được thu gom riêng, theo những hướng dẫn theo luật định trong khu vực của bạn.

Mục tiêu của chương trình này là để giữ gìn, bảo vệ và cải thiện chất lượng của môi trường, bảo vệ sức khỏe con người,
và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên cẩn trọng và hợp lý. Cần có biện pháp xử lý đặc biệt đối với WEEE để tránh
sự phân tán của các chất ô nhiễm vào vật liệu tái chế hoặc dòng chất thải. Biện pháp xử lý như vậy là biện pháp hiệu
quả nhất để bảo vệ môi trường của khách hàng.

Các yêu cầu về thu gom chất thải, tái sử dụng, tái chế, và các chương trình thu hồi khác nhau theo quy định có thẩm
quyền ở địa phương của bạn. Liên hệ tổ chức chịu trách nhiệm ở địa phương (ví dụ như quản lí phòng xét nghiệm
của bạn) hoặc đại diện được ủy quyền để có thông tin liên quan đến quy định về thải loại được áp dụng. Liên hệ
PerkinElmer tại trang web liệt kê bên dưới để có thông tin cụ thể về sản phẩm PerkinElmer.

Trang web:

www.perkinelmer.com/WEEE

Châu Âu: Theo đường dẫn được cung cấp ở trên để truy cập hướng dẫn về xử lý WEEE cụ thể ở các quốc gia Châu Âu
khác nhau

Chăm sóc khách hàng ở Hoa Kỳ: gọi 1-800-762-4000

Chăm sóc khách hàng ở tất cả các nơi khác trên thế giới: gọi (+1) 203-925-4602

Sản phẩm đến từ các nhà sản xuất khác cũng có thể là một bộ phận của hệ thống PerkinElmer. Các nhà sản xuất khác
này chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc thu gom và xử lý sản phẩm chất thải của riêng họ theo các điều khoản trong
Chỉ thị WEEE. Vui lòng liên hệ trực tiếp các nhà sản xuất này trước khi vứt bỏ bất kỳ sản phẩm nào của họ.

Tham khảo trang web của PerkinElmer (ở trên) để biết tên và trang web của nhà sản xuất.
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Mục lục

A
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B
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