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Thông tin chung
Phần này chứa thông tin chung về thiết bị GSP.

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

Nhãn hiệu
DELFIA và AutoDELFIA là các nhãn hiệu đã đăng ký, và Wallac và PerkinElmer là các thương hiệu của PerkinElmer, Inc.

Microsoft, Excel, Windows và Windows XP là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Microsoft Corp.

Mục đích sử dụng
Thiết bị GSP® được dùng để hỗ trợ sàng lọc bằng bộ thuốc thử GSP. Thiết bị này là một máy phân tích theo lô hoàn toàn
tự động, công suất cao để phân tích huỳnh quang nhanh và xử lý theo thời gian cho các mẫu trong đĩa vi chuẩn độ.
Thiết bị được dùng cho việc định lượng/định tính in vitro các chất phân tích trong dịch cơ thể như mô tả theo các xét
nghiệm liên quan. Thiết bị GSP phải do nhân viên phòng xét nghiệm đã qua đào tạo sử dụng.

Thành phần trong gói
Các thành phần sau đây là thành phần đi kèm trong gói Thiết bị GSP 2021-0010:

• Thiết bị GSP 61002144 GSP
• Đầu pipet thuốc thử thể tích cao 1235-402
• Đầu pipet thuốc thử thể tích thấp 2021-4020
• Gói băng cho đầu pipet và thuốc thử 61007159
• Nắp chống bay hơi 61011401 (3x10 nắp)
• Máng dùng cho 25 đĩa 61010299 đầu vào/đầu ra (2x)
• Hệ thống chai bên ngoài 61007252
• Đầu đọc mã vạch bên ngoài 11700146
• Bộ dụng cụ xét nghiệm GSP 3060-0010
• Nước rửa đậm đặc GSP 4080-0010 (1000 mL)
• Chất cảm ứng DELFIA 2204-0010 (12 x 500 mL)
• Bàn phím ngoài có bàn di chuột cảm ứng
• Bộ lắp đặt chứa dây cáp và ống cần thiết
• Máy tính Wallac 2021-8020 có phần mềm GSP Workstation đã cài đặt trước
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Giới thiệu

Tổng quan về thiết bị
Đĩa vi chuẩn độ có mẫu bệnh nhân trong đó được nạp thủ công vào máng chứa. Sau đó đĩa đi vào bộ vận hành đĩa nằm
dọc. Có thể thực hiện đồng thời đa nhiệm trong GSP, ví dụ

• Rung và ủ có kiểm soát nhiệt độ.
• Phân phối dung dịch đệm/chất truy nguyên/kháng thể
• Rửa
• Phát hiện kết quả bằng nhiều công nghệ khác nhau như huỳnh quang xử lý theo thời gian, huỳnh quang nhanh,

hấp thụ và phát quang
• Phân phối thuốc thử rời
• Gỡ bỏ đĩa

Đĩa và thuốc thử GSP được xác định bằng mã vạch.

Phản ứng diễn ra trong đĩa cụ thể cho từng chất phân tích, trong đó thuốc thử cần có được thêm bằng pipet trong suốt
quy trình. Hệ thống sẽ cho kết quả định lượng cho các chất đánh dấu.

Thiết bị được thiết kế dạng mô-đun, vì vậy mỗi mô-đun đều có thể được bảo dưỡng, thay thế hoặc nâng cấp dễ dàng.

Thông tin về mẫu sẽ xử lý được nhập trong phần mềm GSP Workstation chạy trên một máy tính riêng biệt. Thông tin
này được gửi đến GSP, ở đó thông tin được dùng để kiểm soát việc xử lý đĩa đã nạp. Sau khi xử lý, kết quả được gửi đến
Trạm làm việc GSP để hiển thị, đánh giá và kiểm soát chất lượng. 

Thông báo liên quan đến sự cố nghiêm trọng
Đối với bệnh nhân/người dùng/bên thứ ba thuộc Liên minh Châu Âu và các quốc gia có cùng cơ chế pháp lý (IVDR, EU
2017/746/EU); nếu trong quá trình sử dụng thiết bị này hoặc do việc sử dụng thiết bị, có sự cố nghiêm trọng 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 của 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
Máy xử lý GSP bao gồm một bộ vận hành đĩa và các mô-đun xung quanh nó. Mô-đun có thể nằm ở bốn bên của bộ vận
hành. Các mô-đun được xếp chồng lên nhau để giảm vết tiếp xúc. Có thể xem mô-đun là "thiết bị" riêng lẻ, trong đó
mỗi mô-đun sẽ thực hiện một số thao tác ở đĩa. 

Các mô-đun chính là:

1. Bộ sấy không khí 
2. Mô-đun bộ phân phối thuốc thử với bộ phân phối thuốc thử có thể tích cao và bộ phân phối thuốc thử có thể tích

thấp 
3. Bảo quản thuốc thử: cho phép bảo quản đầu pipet và có chỗ cho nắp chống bay hơi mà thiết bị sẽ lấy khỏi chai

thuốc thử 
4. Hai bộ xếp chồng: một bộ xếp chồng đầu vào và một bộ xếp chồng đầu ra, mỗi bộ giữ một máng đĩa 
5. Mô-đun chất lỏng để xử lý dung dịch chất thải
6. Mô-đun kiểm soát nhiệt độ 
7. Mô-đun bảo quản đĩa 
8. Mô-đun bộ vận hành đĩa: di chuyển đĩa vi chuẩn độ giữa các mô-đun khác 
9. Mô-đun máy rửa đĩa 
10. Mô-đun thuốc thử rời 
11. Mô-đun bộ gỡ bỏ đĩa: tháo đĩa đốm huyết khô khỏi giếng đĩa vi chuẩn độ 
12. Mô-đun máy ủ gia nhiệt 
13. Ba mô-đun máy ủ rung 
14. Mô-đun đo 
15. Mô-đun điện tử 
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Mô-đun bộ vận hành đĩa
Mô-đun bộ vận hành đĩa di chuyển đĩa từ mô-đun này đến mô-đun khác. Mô-đun này hình thành nên phần thân thiết
bị. Tất cả mô-đun khác được cố định vào bộ vận hành đĩa. 

Bộ vận hành đĩa gồm một bộ mang đĩa di chuyển theo phương dọc. Bộ mang này có thể xoay 270 độ vì vậy có thể cung
cấp tất cả mô-đun xung quanh bộ vận hành.

Mô-đun máy rửa
Máy rửa đĩa xét nghiệm có 96 giếng, mỗi lần 24 giếng. Hoạt động rửa diễn ra do chân không trong chai chất thải và
quá áp trong chai dung dịch rửa. Một van kiểm soát lưu lượng dung dịch rửa và một van khác kiểm soát việc hút. Đĩa
chỉ di chuyển một hướng theo phương ngang. Cổ hút được thiết đặt trên băng tải đĩa và di chuyển dọc trong quá trình
xử lý. 

Mô-đun bộ gỡ bỏ đĩa
Đĩa mẫu và chất lỏng được gỡ bỏ khỏi đĩa mẫu nhờ hoạt động của mô-đun này. 

Hoạt động gỡ bỏ đĩa dựa trên việc hút chân không trong chai chất thải. Đầu hút di chuyển theo hai hướng phía trên
đĩa. Di chuyển dọc cho phép đầu hút đi vào giếng của đĩa. Di chuyển ngang dọc theo một dải giúp đầu hút đi vào từng
giếng của dải. Bản thân đĩa di chuyển ngang sao cho mỗi dải trên đĩa đều có thể được xử lý. Van truyền động bằng
động cơ bước kiểm soát việc hút. Trong chu kỳ loại bỏ, ống dẫn từ đầu hút đến chai chất thải mở ra và do lực hút chân
không trong chai chất thải, đĩa và chất lỏng sẽ được hút vào chai chất thải. 

Mô-đun bảo quản thuốc thử
Mô-đun Bảo quản thuốc thử là một khu vực được làm lạnh (10 ºC) dùng làm nơi bảo quản thuốc thử (ví dụ dung dịch
đệm, chất truy nguyên, kháng thể), đầu pipet thể tích cao, đầu pipet thể tích thấp và nắp chống bay hơi. Mô-đun này
được giữ lạnh để thuốc thử ổn định trong thiết bị. Việc làm mát do các phần tử Peltier thực hiện và mô-đun được bảo
ôn 

Thuốc thử được nạp vào nơi bảo quản trong băng thuốc thử. Một băng thuốc thử có chỗ để
chứa một chai dung dịch đệm 175 mL và hai lọ thuốc thử 3 mL. Mỗi chai đều có mã vạch để có
thể nhận dạng. 

Các đầu pipet thể tích cao và đầu pipet thể tích thấp được nạp vào các băng chứa đầu pipet
tương ứng. 58 đầu pipet xếp vừa vặn vào một băng. Cũng có băng để chứa đầu pipet thải loại.
Cả đầu pipet thể tích cao lẫn đầu pipet thể tích thấp đều gắn vào trong cùng một băng chất thải
với đầu pipet thể tích thấp xếp chồng bên trong đầu pipet thể tích cao. 

Băng thuốc thử (trên) và băng đầu pipet (dưới)

Các băng gắn một băng chuyền. Có đủ chỗ cho 16 băng. Đầu đọc mã vạch sẽ phát hiện loại băng nào được nạp. 
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Hình 1: Bên trong mô-đun bảo quản thuốc thử có hiển thị băng chuyền

Nắp chống bay hơi được di chuyển từ chai thuốc thử sang giá gắn nắp. 

Các phần trong mô-đun bảo quản thuốc thử được pipet tiếp cận qua hai khe trên đỉnh của mô-đun. Hai khe này đóng
lại khi không có tiếp cận với mô-đun bảo quản thuốc thử. Cũng có một lỗ dùng để phân phối dung dịch rửa. Nó được
kết nối bằng đường ống tới chai chất thải.

Mô-đun bộ phân phối thuốc thử
Bộ phân phối thuốc thử được dùng để: 

• phân phối thuốc thử từ lọ hoặc chai thuốc thử đến giếng của đĩa vi chuẩn độ
• xử lý nắp chống bay hơi 
• dò mực chất lỏng
• giám sát quá trình xử lý đầu pipet, nắp và thuốc thử
• phát hiện sự hiện diện của đầu pipet và nắp

Băng tải X/YBăng tải X/Y di chuyển đĩa bên dưới pipet, các pipet này phân phối thuốc thử từ lọ hoặc chai đến giếng của
đĩa như sau: 

• pipet thể tích cao chủ yếu xử lý dung dịch đệm với đầu pipet 1,2 ml
• pipet thể tích thấp xử lý thuốc thử với đầu pipet 50 µl.

Pipet thể tích cao phân phối thể tích thuốc thử trong phạm vi 25–200 µl. Pipet này bao gồm một ống tiêm, pit-tông,
động cơ bước tuyến tính, áp kế, phần điện tử và phần cơ. Pipet được sử dụng để phân phối, ví dụ như, dung dịch đệm
DELFIA.

Pipet thể tích thấp phân phối chính xác các thể tích nhỏ từ 5 đến 50 µl. Pipet này có thể phân phối thuốc thử trực tiếp
vào giếng của đĩa vi chuẩn độ mà không cần bình pha loãng.

Pipet này được sử dụng để phân phối, ví dụ như

• chất truy nguyên DELFIA
• kháng thể DELFIA
• Thuốc thử dùng cho xét nghiệm hoạt tính enzym

Đầu pipet dùng 1 lần được lấy và thải loại tự động. Các đầu pipet đến từ băng chứa đầu pipet trong mô-đun bảo quản
thuốc thử và chúng được trả về băng chứa đầu pipet thải loại.

Mô-đun đo
Mô-đun đo dùng để đo mẫu có dán nhãn TRF, FI và ABS trên các đĩa có 96 giếng. 

Các bộ phận chính của đơn vị là một băng tải X/Y, đơn vị bộ dò, đơn vị quang học, đơn vị đèn flash, đơn vị trắc quang,
vỏ và thẻ giao diện đo.

Băng tải X/Y di chuyển đĩa tới vị trí đo và sau đó trả về lại bộ thao tác đĩa. Nó cũng di chuyển đĩa để có thể đo từng
giếng. 

Đầu đo trên – bao gồm nguồn ánh sáng, quang kích thích, quang phát xạ và bộ dò. Mẫu được chiếu sáng ở bước sóng
đã chọn và ánh sáng phát xạ được thu thập và phát hiện ở bước sóng đã chọn. Việc lựa chọn bước sóng được thực hiện
bằng 12 khối quang học gắn liền với một tấm trượt có thể di chuyển được. Một khối quang học bao gồm bộ lọc kích
thích, bộ lọc phát xạ, gương kích thích và gương tham khảo. 
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Đầu đo đáy – được sử dụng để đo độ hấp thụ bằng cách sử dụng một đi-ốt quang. Nó cũng có thể kiểm tra liệu một
đĩa đốm huyết khô có trong giếng hay chưa. 

Vỏ – kín sáng để loại bỏ nền. 

Thẻ giao diện đo – thực hiện xử lý tín hiệu. Tín hiệu từ ống nhân quang (PMT) được đọc ở lát cắt 10 µs. Trong phép đo
TRF, chế độ đếm photon được sử dụng. Trong trường hợp mẫu có dán nhãn FI, phát hiện tương tự được sử dụng. 

Kết quả thô từ phép đo được gửi đến GSP Workstation để đánh giá. 

Mô-đun thuốc thử rời
Mô-đun này phân phối thuốc thử rời, ví dụ như chất gây cảm ứng DELFIA, vào giếng trên đĩa vi chuẩn độ. Mô-đun bao
gồm một đầu phân phối, băng tải Y và bơm phân phối kết nối với chai thuốc thử. Các chai này được nạp vào giá đỡ ở
cửa bên phải của GSP. 

Một đầu đọc mã vạch được gắn vào đầu cửa. Mỗi chai sắp được nạp trước hết phải được đưa qua đầu đọc mã vạch để
nhận dạng.

Hình 2: Thuốc thử rời đặt bên trong cửa bên phải của thiết bị

Có một đầu phân phối trong mỗi bơm và một van đa chiều kết nối bơm với chai thuốc thử. Đầu phân phối di chuyển
dọc theo các dải bên trên đĩa. Băng tải Y di chuyển đĩa để đầu phân phối có thể chạm tới từng giếng. Bơm phân phối
cho chất lỏng theo liều lượng vào từng giếng.

Mô-đun máy ủ rung
Trong mô-đun máy ủ rung, đĩa được giữ trong các khoang riêng và bị khóa giữ yên vị trí bằng lò xo. Máy ủ rung các đĩa
bằng cách luân chuyển chúng theo mặt phẳng ngang. Có ba mô-đun máy ủ rung trong máy xử lý GSP và mỗi mô-đun
có thể giữ đến sáu đĩa. Máy ủ rung gia tốc, ví dụ như phản ứng hóa học DELFIA, trong giếng vi chuẩn độ. 

Mô-đun chất lỏng
Mô-đun chất lỏng có nhiệm vụ về nước rửa đậm đặc, dung dịch rửa, xử lý thuốc tẩy và chất thải. Mô-đun chất lỏng tạo
ra chân không và áp lực được sử dụng trong một vài bộ phận của hệ thống chất lỏng. Nó cũng pha trộn nước rửa đậm
đặc và nước khử ion để tạo dung dịch rửa. 
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Hình 3: Mô-đun chất lỏng

1. Chai chất thải
2. Chai dung dịch rửa đã được nén áp lực
3. Chai trộn
4. Chai nước rửa đậm đặc
5. Chai nước súc

Dung dịch súc (nước khử ion) được sử dụng để súc máy rửa, bộ gỡ bỏ đĩa, bộ phân phối thuốc thử rời, pipet thể tích
thấp và các ống nối đi kèm. Nó cũng được sử dụng để pha loãng nước rửa đậm đặc. Nó được bảo quản trong Chai
nước súc (5). 

Kệ chứa chai Chất thải và chai Nước súc có thể trượt ra ngoài một phần trên mô-đun chất lỏng để các chai này có thể
được gỡ bỏ để đổ đi hoặc để nạp thêm khi cần thiết. 

Dung dịch rửa được sử dụng để rửa giếng trong đĩa và nước với vai trò là chất lỏng hệ thống của pipet thể tích thấp.
Dung dịch rửa là chất pha loãng theo tỷ lệ 1:25 của Nước rửa đậm đặc DELFIA (chai 4) và nước (chai 5). Dung dịch rửa
được trộn bằng chai riêng biệt (3) và sau đó được bơm vào chai dung dịch rửa (2). 

Chai chất thải (1) thu gom chất lỏng và đốm huyết thải loại. Nó có thể được đổ bỏ tự động hoặc thủ công. 

Thiết bị có thể kết nối với nguồn cấp nước của phòng xét nghiệm miễn là có sẵn nước có chất lượng phù hợp (khử ion). 

Mô-đun bộ sấy không khí
Mô-đun bộ sấy không khí kiểm soát độ ẩm bên trong khu vực bảo quản đĩa của máy xử lý GSP. Độ ẩm tương đối trong
khu vực đó được duy trì dưới 60%. 
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Mô-đun bộ xếp chồng

Hình 4: Cơ cấu bộ xếp chồng

Có hai mô-đun bộ xếp chồng, một bộ xếp chồng đầu vào và một bộ xếp chồng đầu ra: 

• mô-đun bộ xếp chồng đầu vào được sử dụng để di chuyển đĩa từ máng đĩa và nạp chúng vào máy xử lý GSP 
• mô-đun bộ xếp chồng đầu ra được sử dụng để dỡ đĩa khỏi máy xử lý GSP và xếp chồng chúng lại vào máng đĩa 

Các bộ phận chính của một bộ xếp chồng là: đơn vị nâng, bộ dẫn động kẹp, bộ dò máng, đầu đọc mã vạch (trong bộ
xếp chồng đầu vào), bộ dò đĩa và bộ dò dải.

Đĩa được chuyển vào giá đỡ đĩa khi ở trong thiết bị. Khi bộ vận hành đĩa di chuyển đĩa trong giá đỡ đĩa từ bộ xếp chồng
vào thiết bị, mã vạch ở mặt dài của đĩa sẽ được đọc. Chiều cao đĩa, số dải và chiều cao của dải cũng được dò ra. 

Mô-đun bảo quản đĩa
Mô-đun bảo quản đĩa được sử dụng để giữ đến 26 giá đỡ đĩa đối với đĩa mẫu thử và 3 giá đỡ đối với đĩa có điều chỉnh
đặc biệt. Sử dụng bảo quản đĩa bằng bộ xếp chồng cho phép nạp đĩa liên tục. Toàn bộ các giá đỡ đĩa đều được đặt
trong mô-đun bảo quản đĩa khi không sử dụng. Mô-đun bảo quản đĩa bao gồm một bộ kệ đỡ (một kệ đỡ cho mỗi giá
đỡ đĩa). 

Mô-đun máy ủ gia nhiệt
Máy ủ gia nhiệt là một khu vực có kiểm soát nhiệt độ dành cho mười hai đĩa. Nó được sử dụng đối với các xét nghiệm
cần nhiệt độ cao. Mỗi đĩa và giá đỡ đĩa được xếp vừa vặn vào các khoang gia nhiệt riêng biệt. Nhiệt độ được cài đặt là
37°C. 

Mô-đun kiểm soát nhiệt độ
Mô-đun này duy trì nhiệt độ bên trong máy xử lý GSP ở 25°C. Việc vận hành của nó dựa trên công nghệ Peltier, làm
nóng hoặc làm lạnh bồn nhiệt được lắp bên trong thiết bị. Để ổn định nhiệt độ bên trong thiết bị, có các quạt lưu thông
khí xung quanh mô-đun và xuyên qua bồn nhiệt. 

Công nghệ đo
Công nghệ GSP DELFIA dựa trên việc sử dụng nhãn chelat europi với việc phát hiện bằng phép đo huỳnh quang xử
lý theo thời gian. Công nghệ này đã được chứng minh và được sử dụng trong nhiều năm với các thiết bị khác của
PerkinElmer. 
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Hình 5: Thời gian phân rã dài của huỳnh quang europi

Với nhãn DELFIA thời gian phân rã dài cũng như chiều rộng của độ dịch chuyển Stoke của các nhãn này là cơ sở cho độ
nhạy và độ mạnh của phương pháp. Việc phát hiện bắt đầu 400 m s sau khi kích thích, trong thời gian đó huỳnh quang
không đặc hiệu đã tắt.

Độ dịch chuyển Stoke là độ chênh lệch về chiều dài bước sóng giữa ánh sáng kích thích và ánh sáng phát xạ. Độ dịch
chuyển Stoke càng rộng thì khả năng đo được độ nhạy càng lớn.

GSP cũng có thể được sử dụng để đo huỳnh quang tức thời, hấp thụ và phát quang.

Giám sát đĩa máu
Có hai cách khác nhau để GSP giám sát đĩa máu được bấm lỗ vào giếng từ đốm huyết khô:

Giám sát tách rửa sử dụng một phép đo hấp thụ để xác nhận rằng có một đĩa máu trong giếng. Nếu đĩa máu hoàn toàn
không có trong giếng hoặc việc tách rửa máu từ đĩa máu đã không thành công, GSP sẽ cảnh báo và kết quả được gắn
cờ.

Ngoài ra, đối với các xét nghiệm mà các đĩa máu không được gỡ khỏi giếng, GSP sẽ kiểm tra liệu đĩa máu có nổi lên trên
dung dịch trong giếng không vì một đĩa nổi sẽ gây ra kết quả sai. Những kết quả như thế cũng được GSP gắn cờ.

Hiệu chuẩn
Thiết bị GSP được nhà sản xuất hiệu chuẩn. Cách ba tháng, người dùng phải kiểm tra hiệu chuẩn bằng cách chạy Bộ
dụng cụ Kiểm tra GSP 3060-0010 và tuân theo Quy trình kiểm tra mô-đun đo mô trả trong Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
GSP sẽ thông báo khi nào cần chạy kiểm tra. Nếu kiểm tra không thành công, cần phải liên hệ bộ phận bảo dưỡng.

Thông tin ứng dụng
Mẫu sàng lọc trẻ sơ sinh thường ở dạng đốm huyết khô trên giấy lọc. Đĩa mẫu được bấm lỗ vào các giếng trong đĩa vi
chuẩn độ, ví dụ như bằng Máy bấm lỗ Tự động, máy bấm lỗ tự động từ PerkinElmer. 

Lô bộ dụng cụ
Mỗi bộ dụng cụ thuộc về một lô bộ dụng cụ cụ thể. Bộ dụng cụ này có một số duy nhất áp dụng cho tất cả thành phần
của bộ dụng cụ. Có thể sử dụng các thành phần của các bộ dụng cụ riêng biệt với nhau khi và chỉ khi các thành phần
này cùng thuộc một lô bộ dụng cụ.
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Dữ liệu lô bộ dụng cụ được nêu trong một giấy chứng nhận riêng, ở định dạng văn bản và định dạng mã vạch. Khi một
lô bộ dụng cụ mới được sử dụng, dữ liệu lô bộ dụng cụ được nạp vào phần mềm GSP Workstation bằng đầu đọc mã
vạch cầm tay. Dữ liệu lô bộ dụng cụ gồm: 

• Chất phân tích
• Sô lô bộ dụng cụ
• Ngày hết hạn của bộ dụng cụ
• Số lô của mỗi thành phần trong bộ dụng cụ
• Nồng độ của mỗi chất hiệu chuẩn (1..6).

Phần mềm và Giao diện người dùng
Phần mềm GSP điều khiển thiết bị và cung cấp các dịch vụ giao diện người dùng mà người vận hành cần có. Phần mềm
chạy trên một máy tính nút chính, được trang bị đầy đủ bằng mô-đun máy tính đã nhúng. Hệ thống được thiết kế để
chạy ở phiên bản Microsoft Windows XP Pro Embedded. 

Phần mềm sử dụng các tiêu chuẩn mới nhất của Microsoft ở thiết kế giao diện người dùng và giao tiếp nội bộ quy trình
và mạng.

• Windows Presentation Foundation (WPF) 
• Windows Communication Foundation (WCF) 

Thao tác thực tế của GSP được điều khiển bằng một màn hình cảm ứng được tích hợp sẵn trong thiết bị. 

Ngoài ra, thiết bị cũng giao tiếp với một máy tính chạy phần mềm GSP Workstation để xem kết quả và kiểm soát chất
lượng. 

Khi mã vạch của đĩa được đọc, hệ thống truy vấn Trạm làm việc GSP để thu thập thông tin về xét nghiệm sẽ chạy. Điều
này cho phép phần mềm GSP tính toán vật tư tiêu hao (thuốc thử, đầu pipet, v.v...) cần có. Nếu cần phải nạp thêm,
người dùng sẽ được thông báo qua màn hình cảm ứng.

Sau khi xử lý và đo, kết quả thô sẽ được trả về trạm làm việc GSP để đánh giá. Kết quả cuối cùng sau đó được liên kết
với dữ liệu nhân khẩu học đã nạp trước đó vào Trạm làm việc GSP.
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Thông tin về hướng dẫn dành cho người dùng
Có một số dạng hướng dẫn người dùng khác ngoài Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị này: 

Màn hình cảm ứng
Màn hình cảm ứng tích hợp sẵn cung cấp các hướng dẫn theo ngữ cảnh để hướng dẫn người dùng vận hành thiết bị. 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Đây là một tài liệu hướng dẫn tách biệt với tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị này và mô tả cách vận hành thiết bị bằng
Giao diện Người dùng GSP qua màn hình cảm ứng. CD ở mặt sau của tài liệu hướng dẫn sử dụng có các bản dịch của
tài liệu hướng dẫn sử dụng ở định dạng PDF. 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng GSP Workstation
Có hai tài liệu hướng dẫn, một mô tả việc xem kết quả, chỉnh sửa lô bộ dụng cụ và tạo thông tin đĩa, và một về kiểm
soát chất lượng. CD ở mặt sau tài liệu hướng dẫn Trình xem Kết quả có bản dịch của các tài liệu hướng dẫn Trình xem
Kết quả và Kiểm soát Chất lượng ở định dạng PDF. 

Bảo trì thông thường
Bảo trì thông thường là dành cho người dùng thực hiện và được mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng. Bất kỳ bảo trì
nào khác với các bảo trì được mô tả trong tài liệu này cũng đều phải được thực hiện bởi nhân viên được đào tạo và do
PerkinElmer ủy quyền. 

Hướng dẫn lắp đặt
Hướng dẫn lắp đặt không được bao gồm trong các tài liệu này vì chỉ nhân viên được đào tạo và do PerkinElmer ủy
quyền mới được lắp đặt.
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Cảnh báo
Để xem danh sách đầy đủ về biểu tượng và chú giải, hãy tham khảo Tài liệu hướng dẫn sử dụng GSP.

Về việc kết nối thiết bị với nguồn điện chính: 

Lưu ý: Thiết bị phải được kết nối với nguồn điện chính có nối đất.

Bên hông thiết bị:

Cảnh báo: Ngắt nguồn trước khi bảo dưỡng

Bên trong thiết bị:

Cẩn trọng: Để tránh nguy cơ điện giật hoặc phơi nhiễm tia cực tím, không mở vít bất kỳ bộ phận nào.

Biểu tượng đã dùng: 

Bật nguồn

Tắt nguồn

Nhãn dán được dùng với thiết bị là:

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.

Cảnh báo: Biểu tượng nguy cơ sinh học (nền vàng, biểu tượng đen và có viền) trên chai chất thải, cho biết chai, chất
bên trong chai và đường ống phải được xử lý ở dạng có nguy cơ lây nhiễm và phải được xử lý và thải bỏ ở dạng chất
nguy cơ sinh học. Dùng biện pháp bảo vệ thích hợp như găng tay. Xem thêm "CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG" trong mỗi
tờ hướng dẫn đi kèm bộ dụng cụ.

Cảnh báo: Biểu tượng này cảnh báo người dùng chú ý đến các bộ phận chuyển động trong thiết bị.

Các lưu ý và thông báo thận trọng khác:

Lưu ý: Phần mềm Trạm làm việc GSP chạy trên máy tính được thiết kế để xử lý việc thu thập và phân tích kết quả. Trong
sử dụng thông thường, trên máy tính hệ thống chỉ nên chạy các ứng dụng là phần mềm Trạm làm việc GSP và các công
cụ liên quan khác. PerkinElmer không đảm bảo bất kỳ tương thích nào của phần mềm Trạm làm việc GSP và các công
cụ liên quan với phần mềm khác mà người dùng cài đặt hoặc chạy trên máy tính hệ thống.

Lưu ý: Nếu hệ thống kết nối với internet, người quản trị phải chịu trách nhiệm đảm bảo bảo vệ bằng tường lửa thích
hợp và có sẵn phần mềm chống vi rút thích hợp. Theo mặc định, tường lửa Microsoft Windows được bật.

Lưu ý: 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: Hệ thống tuân thủ các yêu cầu EMC. Tuy nhiên, khuyến cáo nên tránh sử dụng điện thoại di động xung
quanh hệ thống, vì vẫn có nguy cơ nhỏ là có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành của thiết bị.

Lưu ý: Đảm bảo dễ tiếp cận phía sau thiết bị để có thể ngắt kết nối thiết bị dễ dàng nếu cần.

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
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Lưu ý: Nên sử dụng bộ cấp nguồn không gián đoạn (UPS) để tránh lãng phí thuốc thử và thời gian trong trường hợp bị
cắt điện. Cần khoảng hai tiếng khởi động trước khi thiết bị sẵn sàng để vận hành.

Cẩn trọng: Natri hypochlorit là một chất lỏng ăn mòn. Giữ và đọc "Tờ Thông tin về Vật liệu và Dữ liệu An toàn"
(MSDS) từ nhà cung cấp trước khi sử dụng. 

Thông báo thận trọng này là dành cho quy trình khử nhiễm khi dung dịch hypochlorit được tạo từ natri hypochlorit
thương phẩm và dùng để khử nhiễm thiết bị như mô tả trong phần bảo trì thông thường của tài liệu hướng dẫn sử
dụng. 

Lưu ý: Người vận hành phải được đào tạo về việc vận hành GSP và quen thuộc với nội dung của hướng dẫn sử dụng có
liên quan được cấp kèm theo sản phẩm. Trong phần đầu của chương này là mô tả về tài liệu được cấp.

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

Lưu ý: Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong môi trường cơ sở chăm sóc sức khỏe chuyên dụng. Thiết bị có thể
hoạt động không đúng cách nếu được dùng trong môi trường chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Lưu ý: Nếu bạn nghi ngờ hoạt động của thiết bị bị nhiễu điện từ, hãy đặt thiết bị cách xa nguồn gây nhiễu để khôi phục
cách vận hành chính xác.

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 GSP: 

Lưu ý: Sử dụng găng tay khi thực hiện bất kỳ hoạt động bảo dưỡng nào ở các bộ phận có thể tiếp xúc với mẫu bệnh
phẩm (đốm huyết).

1. Vệ sinh bề mặt thiết bị bằng nước khử ion hoặc dung dịch ethanol 70-80%. KHÔNG sử dụng bất kỳ dung dịch nào
khác để vệ sinh. KHÔNG sử dụng Chất cảm ứng DELFIA để vệ sinh vì chất này có tính ăn mòn cao.

2. Khử nhiễm thiết bị theo hướng dẫn do Hướng dẫn Khử nhiễm Thiết bị cung cấp (xem Tài liệu hướng dẫn sử
dụng/Bảo trì thông thường để biết thêm chi tiết).

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.

Địa chỉ liên hệ
Trụ sở Toàn cầu 

PerkinElmer,

940 đường Winter

Waltham, MA 02451

Hoa Kỳ.

(800) 551-2121

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
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Trụ sở Châu Âu

PerkinElmer,

Imperiastraat 8,

B-1930 Zaventem,

Bỉ.

Điện thoại: 32 2 717 7911

Nhà sản xuất

PerkinElmer, Wallac Oy,

P.O. Box 10,

FIN-20101 Turku,

Phần Lan.

Điện thoại: 358-2-2678111.

Fax: 358-2-2678 357.

Email: info@perkinelmer.com

Trang web: www.perkinelmer.com

Dịch vụ

Vui lòng liên hệ đại diện PerkinElmer tại địa phương

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
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Thông số kỹ thuật
Kích thước vật lý

Cân nặng 610 kg

Chiều cao 1.960 mm (có lắp mô-đun kiểm soát nhiệt độ)

Chiều rộng 1.310 mm

Chiều cao 760 mm

Yêu cầu về điện năng

Mức tiêu thụ điện năng 1.000 VA

Điện áp nguồn chính 100 V – 240 V, 50/60 Hz

Điều kiện môi trường

Nhiệt độ 18–27°C Độ ẩm tương đối 10–80 %.

Nhiệt độ 28–30°C Độ ẩm tương đối 10–65 %.

Mẫu

Mẫu đĩa máu đục vào đĩa có 96 giếng

Nhận dạng mẫu đầu đọc mã vạch hoặc nhập bằng bàn phím

Công suất và sử dụng thuốc thử

Công suất mẫu 26 đĩa

Băng thuốc thử tối đa là 13

Công suất thuốc thử 4 đĩa/bộ --> 52 đĩa

Nạp nước hoặc đổ bỏ chất thải thủ
công:

11 đĩa trước khi cần đến sự can thiệp của người dùng

Nạp nước và đổ bỏ chất thải tự động: không giới hạn

Nạp nước và đổ bỏ chất thải bán tự
động:

không giới hạn, miễn là người dùng nạp đầy thùng nước bên ngoài và đổ bỏ
thùng chất thải bên ngoài khi cần

Pipet thuốc thử thể tích thấp

Phạm vi 5–50 µL

Bội số của 5 µL

Độ đúng (CV%) <1,5%

Độ chính xác < +/- 8%

Pipet thuốc thử thể tích cao

Phạm vi 25 - 200 µL

Độ đúng cho liều 100 µL (CV%) <1,5%

Độ chính xác < +/- 4%

Độ ổn định

Độ ổn định trên hệ thống của thuốc
thử

ít nhất 24 giờ

Mức tiêu thụ dung dịch rửa

Dung tích nước rửa đậm đặc 2 L là đủ dùng cho từ 65 đến 80 đĩa, tùy theo chất phân tích được sử dụng

Dung tích dung dịch rửa tự động trộn với nước từ đường nước chính

nạp thủ công – 12 L

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
Thông số kỹ thuật

15



Nước súc

Dung tích nước súc tự động nạp từ đường nước chính hoặc nạp thủ công:

chai 15 L (thể tích khả dụng 10,5 L), dùng cho 11 đĩa

Sử dụng nước khử ion

Nước được dùng để chuẩn bị dung dịch rửa hoặc dùng để súc đến từ cùng một nguồn (nguồn nước chính hoặc chai
nước)

Chất thải dạng lỏng

Bao gồm dung dịch rửa, Chất cảm ứng DELFIA, mẫu, dung dịch đệm, thuốc thử và nước súc. Thể tích khả dụng trong
chai 20 L đủ dùng cho 16 đĩa. 

Dung lượng chất thải tự động làm sạch

hoặc làm sạch thủ công: chai 20 L, (thể tích khả dụng 15 L), đủ dùng cho 16
đĩa

Nạp

Nạp mẫu liên tục

Nạp thuốc thử liên tục

Nạp thuốc thử rời liên tục

Tiếng ồn

Âm lượng nhỏ hơn 60 dB.

Độ ẩm

Bên trong khu vực bảo quản đĩa tối đa là 60%

Chất phân tích

Chất phân tích trên hệ thống 13

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

Giấy chứng nhận:

• IEC-CB, CE và NRTL

Thiết bị đáp ứng các yêu cầu của:

• IEC 61010-1
• IEC 61010-2-010
• IEC 61010-2-101
• IEC 62366-1
• IEC 61326-1
• IEC 61326-2-6
• CAN/CSA-C22.2 61010-1
• UL 61010-1

Nhà sản xuất đã nỗ lực để giảm thiểu rủi ro người dùng chạm vào các bộ phận đang chuyển động.

EMC
Tính tương thích điện từ theo EN IEC61326-2-6.

Thiết bị này tuân thủ các yêu cầu về phát thải và miễn dịch đã nêu trong IEC 61326.

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
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Các yêu cầu về đóng gói, bảo quản và vận chuyển
Nhiệt độ

Bảo quản -25 đến 60º C, IEC 68-2-56

Vận chuyển -25 đến 60º C, IEC 68-2-56

Gradient nhiệt độ

Bảo quản 20º C/giờ

Vận chuyển 20º C/giờ

Độ ẩm tương đối

Bảo quản 5 đến 90%, IEC 68-2-56

Vận chuyển 5 đến 90%, IEC 68-2-56

Độ rung

Bảo quản và vận chuyển IEC 68-2-6, IEC 68-2-27

Kiểm tra vận chuyển theo ASTM D4169-96.

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
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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.

Địa chỉ 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 có tên và địa chỉ trang web của nhà sản xuất.

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
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Bảng thuật ngữ
Bộ sấy không khí

Sấy không khí bên trong thiết bị
Chất phân tích

Chất hoặc thành phần để phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm

Lưu ý: Chất này bao gồm bất kỳ phần tử, ion, hợp chất, chất, yếu tố, tác nhân lây nhiễm, tế bào, bào quan, hoạt tính (enzym,
hormon, hoặc miễn dịch), hoặc thuộc tính, hiện diện hay không hiện diện, nồng độ, hoạt tính, cường độ, hoặc các đặc tính khác
của chất sẽ được xác định.

Nguồn:NRSCL8-A
Máy phân tích

Xem Mô-đun đo
Chai kháng thể

Chai chứa kháng thể cần thiết cho xét nghiệm
Nắp chống bay hơi

Nắp để ngăn việc thoát hơi ra khỏi lọ
Hút

Lấy chất lỏng ra ngoài bằng cách hút. Được dùng để lấy chất lỏng ra khỏi giếng hoặc lấy chất lỏng trước khi phân phối,
ví dụ như trong mô-đun bộ phân phối khi chất lỏng được hút ra từ chai thuốc thử hoặc chai dung dịch đệm

Xét nghiệm
Để phân tích hoặc đo một mẫu của mẫu xét nghiệm nhằm xác định lượng, hoạt tính hoặc hiệu lực của chất đang phân
tích hoặc chất cụ thể. Xác định định lượng hoặc đo lượng, hoạt tính, hoặc hiệu lực của một thành phần hoặc tính chất

Lưu ý: Nguồn:NRSCL8-A

Đĩa xét nghiệm
Đĩa vi chuẩn độ dùng để chạy xét nghiệm thực tế

Lưu ý: Phân biệt với đĩa vi chuẩn độ dùng để xử lý sơ bộ v.v.

Đầu đọc mã vạch
Thành phần quét mã vạch ID. Có ba thành phần trong máy xử lý GSP (mô-đun bảo quản thuốc thử, mô-đun thuốc thử rời và
mô-đun bảo quản đĩa)

Lô
Mỗi lần vận hành nhiều mẫu

Bộ phân tích lô
Thiết bị nhằm xử lý nhiều mẫu ở cùng một thời điểm

Chế độ nạp lô
Nạp nhiều đĩa của cùng một xét nghiệm hoặc khác xét nghiệm cùng lúc.

Đĩa máu
Đĩa được bấm lỗ từ đốm huyết khô

Đầu đo đáy
Đầu đo thấp hơn băng tải XY. Một phần của mô-đun đo. Được dùng để đo độ hấp thụ và dùng một đi-ôt quang

Dung dịch đệm
Dung dịch hoặc thuốc thử có thể kháng lại sự thay đổi về pH khi thêm vào a-xit hoặc ba-zơ Nguồn: NRSCL8-A

Chai dung dịch đệm
Chai chứa dung dịch đệm cần thiết trong xét nghiệm.

Chai thuốc thử rời
Chai dùng chứa dung dịch thuốc thử rời

Khung chai thuốc thử rời
Khung để giữ chai thuốc thử rời. Được gắn bên trong cửa bên phải của máy xử lý GSP. Phải đọc mã vạch trước khi nạp
chai

Bộ phân phối thuốc thử rời
Thiết bị dùng để nạp nhanh thuốc thử thông dụng vào đĩa vi chuẩn độ. Một phần của mô-đun thuốc thử rời

Mô-đun thuốc thử rời
Mô-đun dùng để xử lý thuốc thử rời. Bao gồm hai bộ phân phối thuốc thử rời và một băng tải X. Một phần của máy xử lý
GSP

Dung dịch thuốc thử rời
Dung dịch chung cho một vài xét nghiệm ví dụ như dung dịch rửa / dung dịch đệm hoặc dung dịch tăng cường dùng
cho xét nghiệm DELFIA.

Khay chất thải thuốc thử rời
Thu gom chất thải thuốc thử và cho chảy theo phễu xuống chai chất thải. Một phần của mô-đun thuốc thử rời

Vỏ thiết bị
Bộ phận gắn kèm một vật nào đó, ví dụ như máy xử lý GSP hoặc một mô-đun

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
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Buồng
Một phần của Mô-đun máy ủ rung. Trong mô-đun này, mỗi đĩa được giữ trong một buồng riêng, được khóa giữ đúng vị
trí bằng lò xo

Vật tư tiêu hao
Đĩa, chai chất truy nguyên, chai kháng thể, chai dung dịch đệm, nước rửa đậm đặc, dung dịch thuốc thử rời, đầu pipet và nước

Nạp dòng liên tục
Trong khi chạy, có khả năng nạp theo thời gian định trước

Thể tích chết
Thể tích còn lại trong vật chứa, ví dụ như ống hoặc lọ nằm dưới giới hạn của thiết bị pipet hoặc nằm dưới mực mà thiết
bị pipet có thể chạm được về mặt vật lý

Chất cảm ứng DELFIA
Sản phẩm (dạng lỏng) Wallac được dùng trong quy trình DELFIA để tăng cường tín hiệu ánh sánh huỳnh quang. Được
dùng với xét nghiệm DELFIA nhãn N3

Đĩa
Một phần của đốm huyết khô được bấm lỗ

Mô-đun bộ gỡ bỏ đĩa
Thiết bị hút đĩa ra khỏi giếng. Một phần của máy xử lý GSP

Băng chứa đầu pipet dùng một lần
Giá đỡ cho đầu pipetdùng một lần. Có các băng riêng cho đầu pipet 50 µL và 1,25 mL: Xem thêm Băng chứa đầu pipet
thải loại

Đốm huyết khô
Giọt máu đọng lại trên giấy lọc và sau đó khô lại

Bộ dò
Một phần của đầu đo

Đầu phân phối
Kết hợp giữa chuyển động của đầu phân phối dọc theo một dải giếng và chuyển động của đĩa bằng băng tải Y cho phép
phân phối vào từng giếng trong một đĩa. Một phần của mô-đun thuốc thử rời

Bơm phân phối
Cho liều lượng thuốc thử rời trong mỗi giếng của một đĩa qua đầu phân phối. Một phần của mô-đun thuốc thử rời

Mô-đun điện tử
Vị trí của máy chủ thiết bị và nguồn điện thiết bị

Quang phát xạ
Các thành phần quang này hướng huỳnh quang do mẫu phát ra vào giếng đến bộ dò. Một phần của mô-đun đo

Quang kích thích
Các thành phần quang này hướng ánh sáng từ nguồn ánh sáng đến giếng ở vị trí đo. Một phần của mô-đun đo

Đĩa giấy lọc
Đĩa được bấm lỗ từ một đốm huyết khô trên giấy lọc

Máy xử lý GSP
Thiết bị tự động, xử lý mẫu sinh hóa và xác định giá trị nồng độ

Bồn nhiệt
Một bộ phận, được gia nhiệt hoặc làm mát bằng các yếu tố Peltier và dùng để giữ nhiệt độ bên trong của thiết bị ở mức
mong muốn. Quạt luân chuyển không khí lên khỏi thiết bị và qua bồn nhiệt. Một phần của mô-đun kiểm soát nhiệt độ

Pipet thể tích cao
Phân phối thuốc thử trong khoảng 25-200 µl. Một mô-đun phụ của mô-đun bộ phân phối thuốc thử

Đầu đọc ID
Đầu đọc nhận dạng, thường là đầu đọc mã vạch

Hốc máy ủ
Khoảng trống được bao bọc trong một mô-đun máy ủ nơi có thể nạp đĩa để ủ

Mô-đun máy ủ (gia nhiệt)
Máy ủ không rung có bộ gia nhiệt kiểm soát nhiệt độ cho các xét nghiệm yêu cầu nhiệt độ cao.

Mô-đun máy ủ (rung)
Máy ủ rung cho bộ dụng cụ DELFIA. Có ba mô-đun này

Bộ xếp chồng đầu vào
Mô-đun bộ xếp chồng dùng để nạp đĩa vào máy xử lý GSP.

Máy chủ thiết bị
Kiểm soát vận hành của toàn bộ thiết bị và giao tiếp với Trạm làm việc GSP bên ngoài. Mỗi mô-đun phần cứng có
mô-đun ELSO riêng để chạy. Các mô-đun này giao tiếp với máy chủ thiết bị. Một phần của mô-đun điện tử

Bộ nâng
Cơ cấu nâng đĩa trong Bộ xếp chồng đĩa

Nguồn sáng
Tạo ánh sáng dùng để kích thích mẫu qua quang kích thích

Mô-đun chất lỏng
Mô-đun để xử lý việc phân phối chất lỏng, gồm việc xử lý nước rửa đậm đặc, dung dịch rửa, nước súc và chất thải.

Pipet thể tích thấp
Phân phối thuốc thử trong khoảng 5-50 µl. Một mô-đun phụ của mô-đun bộ phân phối thuốc thử

Máng
Bộ phận để xếp chồng đĩa (máng đĩa) Nó có thể được nạp vào thiết bị hoặc bộ xếp chồng thích hợp
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Bộ dò máng
Phát hiện xem máng có được nạp vào bộ xếp chồng hay không

Cổ hút
Một bộ phận có đầu ra để rửa 24 giếng cùng một lúc. Một phần của mô-đun máy rửa

Mô-đun bộ vận hành
Xem Mô-đun bộ vận hành đĩa

Mô-đun đo
Mô-đun nơi diễn ra phép đo.

Vỏ mô-đun đo
Một hộp chắn ánh sáng hình thành phần bên ngoài mô-đun đo và dùng để loại bỏ nền ở vị trí đo. Tiếp cận bằng cửa
chắn ánh sáng

Đĩa vi chuẩn độ
Còn được gọi là Đĩa hoặc Đĩa vi thể. Ma trận nhựa của giếng

Dạng mô-đun
Gồm nhiều mảng (mô-đun). Tất cả mô-đun cùng nhau tạo thành hệ thống làm việc, ví dụ: máy xử lý GSP

Mô-đun
Một mảng của hệ thống làm việc

Khối quang
Tập hợp gồm các bộ lọc kích thích và phát xạ, một gương kích thích và một gương tham chiếu

Bộ xếp chồng đầu ra
Mô-đun bộ xếp chồng dùng để dỡ đĩa khỏi máy xử lý GSP

Bộ dẫn động kẹp
Một phần của bộ xếp chồng đĩa. Nó hỗ trợ chỉ một đĩa cuối, theo đó hỗ trợ xếp chồng và cho phép đĩa cuối di chuyển đến
thiết bị

Pipet
Xem Pipet thể tích cao và Pipet thể tích thấp

Đĩa
Đĩa vi chuẩn độ

Bộ mang đĩa
Cơ cấu của bộ vận hành đĩa, di chuyển giá đỡ đĩa từ mô-đun này sang mô-đun khác trong máy xử lý GSP

Bộ dò đĩa
Phát hiện đĩa trong bộ xếp chồng đầu vào trước khi nạp đĩa vào thiết bị

Giá đỡ đĩa
Giá đỡ, ví dụ cho đĩa vi chuẩn độ để đĩa có thể được mang lên mô-đun vận hành đĩa và các mô-đun khác

Máng đĩa
Bộ phận giữ đĩa. Nó thể được gắn vào bộ xếp chồng

Mô-đun bộ vận hành đĩa
Thiết bị di chuyển đĩa từ mô-đun này đến mô-đun khác trong máy xử lý GSP. Hoạt động như là cấu trúc chính của thiết bị
mà các mô-đun khác kết nối vào đó

Bộ xếp chồng đĩa
Bộ phận mà có thể nạp máng đĩa vào. Có hai bộ xếp chồng đĩa trong mô-đun xếp chồng

Mô-đun bảo quản đĩa
Khu vục trong máy xử lý GSP nơi đĩa được bảo quản khi chúng được lấy khỏi bộ xếp chồng

Máy rửa đĩa
Xem Mô-đun máy rửa

Sàng lọc dân số
Xét nghiệm về rối loạn cụ thể trong nhóm dân số bình thường

ID dương tính
Một cách để nhận dạng dương tính bộ dụng cụ hoặc một phần của bộ dụng cụ, thường là mã vạch

Băng thuốc thử
Giá giữ chai thuốc thử. Một phần của mô-đun bảo quản thuốc thử

Băng chuyền thuốc thử
Giá đỡ dạng xoay dành cho băng thuốc thử, băng đầu pipet sử dụng một lần và băng đầu pipet thải loại. Cho phép nạp liên
tục thuốc thử và đầu pipet. Một phần của mô-đun bảo quản thuốc thử

Bộ phân phối thuốc thử
Pipet để phân phối thuốc thử ở thể tích đã biết. Một phần của mô-đun bộ phân phối thuốc thử

Mô-đun bộ phân phối thuốc thử
Bao gồm hai bộ phân phối thuốc thử và một băng tải XY.

Mô-đun bảo quản thuốc thử
Nơi bảo quản lạnh cho thuốc thử trong máy xử lý GSP

Lọ thuốc thử
Lọ hoặc chai nhỏ chứa thuốc thử cần có cho một xét nghiệm.

Chai nước súc
Chai chứa dung dịch súc

Dung dịch súc
Nước khử ion để súc máy rửa/máy gỡ bỏ đĩa và bộ phân phối thuốc thử sau một lượt chạy

Lượt chạy
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Xử lý của từ 1 dải đến 4 đĩa (cùng số ID)

Khoảng trong đó độ chính xác và độ đúng của một hệ thống xét nghiệm được kỳ vọng là cân bằng, nhưng không thể
lớn hơn 24 giờ hoặc nhỏ hơn tần suất được nhà sản xuất khuyến nghị

Lưu ý: Trong một loạt các quan sát về đặc điểm định tính, việc diễn ra của một sê-ri không bị gián đoạn của cùng một thuộc
tính được gọi là một "lượt chạy". Giữa các lượt chạy chất phân tích, có thể xảy ra các sự kiện khiến cho quá trình đo trở nên
nhạy với những biến thiên quan trọng

Đĩa mẫu
Đĩa được bấm lỗ từ đốm huyết khô từ một bệnh nhân

Máy ủ rung
Xem mô-đun Máy ủ

Giá
Nơi bảo quản giá đỡ đĩa có hoặc không có đĩa. Một phần của mô-đun bảo quản đĩa.

Tấm trượt (có thể di chuyển)
Cơ cấu giữ 12 khối quang. Một phần của mô-đun đo

Nạp xét nghiệm đơn
Xét nghiệm đơn = nạp 1 chất phân tích

Chế độ xử lý mẻ đơn
Mẻ đơn = nạp 1 hoặc nhiều chất phân tích

Đốm
Xem đốm huyết khô

SSL
Giao thức Secure Socket Layer là tiêu chuẩn de facto để mã hóa thông tin giữa trình duyệt và máy chủ web và ngược lại

Bộ xếp chồng
Thiết bị cho phép tự động chuyển đĩa mẫu đi đến/trở về từ thiết bị xét nghiệm.

Mô-đun bộ xếp chồng
Có hai mô-đun bộ xếp chồng trong máy xử lý GSP, một bộ xếp chồng đầu vào và một bộ xếp chồng đầu ra. Mỗi bộ xếp
chồng đều có máng đĩa có thể tháo rời được

Bộ dò dải
Phát hiện có bao nhiêu dải trong một đĩa trong một bộ xếp chồng đầu vào trước khi nạp đĩa vào thiết bị

Đầu hút
Một phần của bộ gỡ bỏ đĩa dùng để gỡ bỏ đĩa khỏi giếng bằng cách hút

Mô-đun kiểm soát nhiệt độ
Mô-đun duy trì nhiệt độ bên trong thiết bị ở 25 ºC

Đĩa mẫu
Trong phần mềm, hình ảnh của đĩa vi chuẩn độ có mẫu được sắp xếp đặc biệt. Đĩa này có vai trò làm mẫu có sẵn để dễ
dàng xác định cách bố trí đĩa

Đĩa kiểm tra
Đĩa dùng cho mục đích bảo dưỡng

Đầu
Đầu dùng một lần của một pipet hoặc một bộ phân phối

Băng chứa đầu
Xem băng chứa đầu pipet dùng một lần

Đầu đo trên cùng
Đầu đo nằm bên trên băng tải XY. Một phần của mô-đun đo. Gồm có một nguồn sáng, quang kích thích, quang phát xạ
và một bộ dò. Được dùng để đo huỳnh quang xử lý theo thời gian và cường độ huỳnh quang

Màn hình cảm ứng
Màn hình cảm ứng khi chạm gắn bên ngoài máy xử lý GSP. Hiển thị giao diện người dùng và cho phép người dùng
tương tác mà không cần bàn phím hay con chuột

Lọ chất truy nguyên
Lọ chứa chất truy nguyên dùng cho xét nghiệm

Nước rửa đậm đặc
Chất để hình thành "dung dịch rửa" khi thêm nước vào

Dung dịch rửa
Chất lỏng được dùng để rửa các giếng. Có chứa chất tẩy rửa. Tập hợp các bộ phận được dùng để rửa các giếng trong
đĩa

Cổ hút máy rửa
Hai bộ, mỗi bộ 24 kim. Một phần của mô-đun máy rửa. Chất lỏng được bơm vào trong giếng qua một bộ và được hút
qua bộ còn lại

Mô-đun máy rửa
Thiết bị dùng để rửa giếng của đĩa vi chuẩn độ. Phân phối chất lỏng vào các giếng và sau đó hút chất lỏng ra ngoài

Chất thải lỏng
Các chất lỏng được dùng trong xét nghiệm và cần được thải bỏ

Bơm chất thải
Bơm dùng để đưa chất thải ra ống xả bên ngoài. Một phần của mô-đun chất lỏng
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Chai chất thải
Vật chứa có thể tái sử dụng được dùng để thu gom dung dịch rửa đã nhiễm bẩn. Một phần của mô-đun chất lỏng. Cũng
thu gom phần ngưng tụ từ bộ sấy không khí và chất tràn có thể có từ một vài mô-đun cũng như chất thải được bộ gỡ bỏ
đĩa hút ra từ giếng. Cung cấp chân không cho đầu hút

Máy thu gom chất thải
Phễu để thu gom chất thải từ bộ phân phối thuốc thử. Một phần của mô-đun bảo quản thuốc thử

WCF
Windows Communication Foundation – giao thức truyền thông mới của Windows

WPF
Windows Presentation Foundation – công nghệ được sử dụng để hiển thị thông tin trong WCF

Lọ
Chai rất nhỏ

Băng tải Y
Cơ cấu để vận chuyển đĩa theo phương chuyển động Y trong mô-đun thuốc thử rời

Băng tải XY
Cơ cấu để vận chuyển đĩa trong mặt phẳng ngang. Một băng tải trong mô-đun bộ phân phối thuốc thử và một băng tải
trong mô-đun đo
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Phụ lục A – Đầu đọc mã vạch cầm tay
Các lệnh mã vạch sau được thiết kế đặc biệt cho nhãn mã vạch độc quyền cho phép bạn cấu hình lại các thiết đặt mặc
định cho phép đầu đọc mã vạch cầm tay nhận ra được cùng các mã vạch giống như các đầu đọc nội bộ bên trong thiết
bị. Theo mặc định, đầu đọc cầm tay phải được cấu hình một cách chính xác và không cần thiết phải cấu hình lại. 

Vì một số lý do nào đó, nếu cần phải cấu hình lại đầu đọc cầm tay, cách dễ nhất là quét tất cả các mã vạch trên các trang
sau đây theo thứ tự và từ trên xuống dưới để đảm bảo rằng các thiết đặt đã được thiết đặt một cách chính xác. Có thể
tìm thêm thông tin trong hướng dẫn sử dụng đầu đọc cầm tay Welch Allyn IT3220.

Xin lưu ý là một số lệnh mã vạch hệ thống (M_DEFAULT, PROGRAM, END) sẽ phải mất vài giây để hoàn tất việc quét.
Người dùng phải chờ tiếng bip báo hoàn tất trước khi quét sang mã vạch khác.

Thiết đặt lại đầu đọc
Đầu đọc mã vạch cầm tay Welch Allyn IT3220

Mã vạch lệnh để thiết đặt lại đầu đọc mã vạch

Để thiết đặt thiết bị trở về thiết đặt mặc định ban đầu của nhà máy, hãy quét mã vạch Mặc định Ban đầu (M_DEFAULT).

Lưu ý: Sau khi thiết đặt lại, cần cấu hình lại đầu đọc mã vạch bằng cách đọc các mã vạch trên các trang sau đây.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng kết nối giao diện USB, hãy quét mã vạch "USB Keyboard Interface" (Giao diện bàn phím
USB) ngoài Mặc định Ban đầu để cấu hình máy quét đối với chế độ giao diện bàn phím USB.
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Ghi lại hậu tố
Mã vạch lệnh để thiết đặt ghi lại hậu tố cho phím TAB.

Đọc mã vạch bắt đầu từ mã vạch trên (PROGRAM) xuống tới mã vạch thấp
nhất (END).
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Thiết đặt số kiểm tra Interleaved 2/5
Không có số kiểm tra

Mã vạch lệnh để thiết đặt dòng mã 2/5 thành Interleaved 2/5, kiểm tra
mã không có số kiểm tra và truyền đi mã có số kiểm tra.

Lưu ý: Những mã vạch lệnh này được dùng để thiết đặt đầu đọc mã vạch để
đọc mã vạch dạng Interleaved 2/5 không có số kiểm tra. Dùng thiết đặt có
số kiểm tra hoặc thiết đặt không có số kiểm tra tùy theo loại mã vạch sẽ
đọc. Không sử dụng thiết đặt Interleaved 2/5 không có số kiểm tra để
đọc mã vạch chất hiệu chuẩn của bộ dụng cụ vì mã vạch chất hiệu chuẩn
của bộ dụng cụ có bao gồm số kiểm tra.

Đọc mã vạch bắt đầu từ mã vạch đầu tiên (PROGRAM) xuống tới mã vạch thấp
nhất (END).

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
Phụ lục A – Đầu đọc mã vạch cầm tay
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Có số kiểm tra

Mã vạch lệnh để thiết đặt dòng mã 2/5 thành Interleaved 2/5, kiểm tra
mã có số kiểm tra và truyền đi mã không có số kiểm tra.

Lưu ý: Những mã vạch lệnh này được dùng để thiết đặt đầu đọc mã vạch để
đọc mã vạch dạng Interleaved 2/5 có số kiểm tra. Dùng thiết đặt có số kiểm
tra hoặc thiết đặt không có số kiểm tra tùy theo loại mã vạch sẽ đọc.

Đọc mã vạch bắt đầu từ mã vạch đầu tiên (PROGRAM) xuống tới mã vạch thấp
nhất (END).

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
Phụ lục A – Đầu đọc mã vạch cầm tay
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Chiều dài tối thiểu của Codabar
Mã vạch lệnh để thiết đặt chiều dài tối thiểu của Codabar là 2.

Đọc mã vạch bắt đầu từ mã vạch trên (PROGRAM) xuống tới mã vạch thấp
nhất (END).

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
Phụ lục A – Đầu đọc mã vạch cầm tay
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Chiều dài tối thiểu của Interleaved 2/5
Mã vạch lệnh để thiết đặt chiều dài tối thiểu của interleaved 2/5 là 1.

Đọc mã vạch bắt đầu từ mã vạch trên (PROGRAM) xuống tới mã vạch thấp
nhất (END).

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
Phụ lục A – Đầu đọc mã vạch cầm tay
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Chiều dài tối thiểu của Code 39
Mã vạch lệnh để thiết đặt chiều dài tối thiểu của code 39 là 1.

Đọc mã vạch bắt đầu từ mã vạch trên (PROGRAM) xuống tới mã vạch thấp
nhất (END).

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
Phụ lục A – Đầu đọc mã vạch cầm tay
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Chiều dài tối thiểu của Code 128
Mã vạch lệnh để thiết đặt chiều dài tối thiểu của code 128 là 1. 

Đọc mã vạch bắt đầu từ mã vạch trên (PROGRAM) xuống tới mã vạch thấp
nhất (END).

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
Phụ lục A – Đầu đọc mã vạch cầm tay
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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.

Toàn bộ điều khoản về bảo hành giới hạn đối với sản phẩm này có tại https://www.perkinelmer.com/corporate/
policies/terms-conditions-of-sale.html.

Máy xử lý sàng lọc gen GSP
Bảo hành
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