Urine Chemistry Analyzer

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
Que thử nước tiểu dùng trong việc chẩn đoán đơn giản ở phòng thí nghiệm, dễ sử dụng,
độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Các lợi ích này giúp bạn xác định sự thay đổi bệnh lý trong
nước tiểu nhanh và đáng tin cậy. Hơn nữa máy phân tích nước tiểu hoạt động theo tiêu
chuẩn và hiệu quả bởi những que thử đọc được bằng mắt thường khi phân tích các màu
khác nhau hoặc thời gian khác nhau lúc các giá trị được đọc.
Que phân tích nước tiểu thường được sử dụng với thiết bị đo là các que đo được nhiều
thông số, nhằm xác định các thành phần sau trong nước tiểu: SG, pH, Leukocytes, Nitrite,
protein, gluco, kentones, urobinogen, bilirubin, blood, microalbumin, creatinine, urine
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II. MÔ TẢ HỆ THỐNG
2.1 Nguyên tắc đo
 Cybow R-50s là thiết bị phân tích nước tiểu bán tự động nhưng phải đợi, đọc và tự
động phân tích kết quả.
 Chỉ cần đặt que nhúng vào nước tiểu và đặt vào khai đựng mẫu.
 CyBow R-50s là phản xạ quang học. Que được chiếu sáng bởi nguồn sáng nhận lại
chùm tia phản xạ.
2.2 Các thành phần và chức năng

Thành phần
1. Màn hình cảm ứng LCD TFT: hiển thị kết quả và quá trình phân tích.
2. Nơi đặt que thử: đặt que đo.
3. Nắp đậy pin.
4. Cổng USB cổng kết nối USB nối với máy tính.
5. Nút nguồn : tắt mở nguồn.
6. Nối nguồn : Lỗ cắm nối với nguồn phân tích.
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2.3 Giới thiệu tích năng kỹ thuật
Phương pháp đo

Phản xạ quang học

Bước sóng

470 ,530, 626 nm

Chu vi

Dài 188, Rộng 74, Cao 77nm

Trọng lượng

460g

Nguồn cung cấp

Ngõ vào AC 100-240V
Ngõ ra DC 12V, 3.33A

Pin

AAA 1.5V x 8

Công suất

40-50 mẫu/giờ ( 120 mẫu với chức năng nhanh)

Bộ nhớ

2000 mẫu

Điều kiện hoặc động

Nhiệt độ(2-300c) / độ ẩm ( 10%-70%)

Cổng kết nối

Cổng USB

Chọn thêm

Máy in ngoài

III. CÀI ĐẶT THIẾT BỊ
3.1 Máy chính và phụ kiện
 CYBOW R- 50s: 1 cái
 Khay đặt que: 01 cái
 Adapter 100-240V / 12 V DC; 1 cái.
 Cáp nguồn: 1 sợi
 Sách hướng dẫn sử dụng
 Cáp usb
Phụ kiện chọn thêm: máy in ngoài chọn thêm.
3.2 Yêu cầu nhiệt độ lưu trữ và môi trường làm việc.
1. Yêu cầu môi trường làm việc: tránh ánh sáng trực tiếp, bụi, tiếng ồn
2. Điều kiện lưu trữ: tránh nhiệt độ và độ ẩm cao .
3.3 Nguyên nhân và cảnh báo
 Để adapter cẩn thận, không làm rơi adapter.
 Không thay thế adapter không đúng.
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IV. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
Bật công tắt nguồn phía sau mặt máy. Máy tự động vào hệ thống như trên hình dưới đây.

4.1 Chọn que
Dùng mũi tên hướng lên và hướng xuống để chọn loại que.
Dùng màn hình cảm ứng để xác định loại que.
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4.2 Trình tự
Số thứ tự của que 1 đến 2000 và có thể reset. Dùng mũi
tên hướng qua trái hoặc C(clear) để thoát khỏi trình tự
cài đặt.
Chọn phím TEST để trở về màn hình cài lại số thứ tự

4.3 Cài đặt ID.
Cài đặt ID bệnh nhân không quá 16 số bằng phím cảm
ứng trên màn hình.
Phím cảm ứng khi bạn nhập kết thúc số ID để trở về
màn hình chính.
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4.4 Màu sắc:
Máy phân tích nước tiểu phải chọn màu sắc hiển thị trên
màn hình. Nhấn phím TEST để trở về màn hình chính.

4.5 Độ đục
Các que nước tiểu phải quan sát trực quan và độ đục phải chọn thích hợp.
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4.6 Màn hình chính

4.6.1 Ngày giờ
Ngày và giờ hiển thị trên màn hình được lưu lại với
kết quả. Nếu ngày giờ hiển thị không đúng thay đổi
bằng cánh nhấn phím trên màn hình.
Nhấn phím TEST để trở về màn hình chờ
Nhấn phím MENU để trở về màn hình MENU.
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4.6.2 Kiểm tra hệ thống

Kiểm tra hệ thống được sử dụng khi máy cho dương tính giả. Hay máy cho kết quả không
ổn định. Nếu giá trị không vượt quá giới hạn bình thường thì máy hiển thị “ Success”
Nếu giá trị ngoài giới hạn bình thường thì máy báo “fail”
Nếu thông báo “fail” xuất hiện “ Please retry for System check”
Nhấn phím TEST để trở về màn hình chính.
Nhấn phím menu để trở về màn hình menu.

4.6.3 Bộ nhớ
Kết quả được lưu trong bộ nhớ.
Nhấn phím Test để trở về màn hình chờ.
Nhấn phím menu để trở về màn hình menu.
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4.6.3.1 Xem kết quả
Kết quả được trình bày dưới đây
Sau khi chọn kết quả số thứ tự và lưu kết quả trên màn hình. Kết quả được chọn trên màn
hình.

4.6.3.2 Gửi kết quả
Sau khi chọn phím Start và kết thúc phím END.
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4.6.3.3 Xóa dữ liệu
Sau khi chọn phím Start và kết thúc phím END, chọn phím
Delete trên màn hình để xóa dữ liệu.

4.6.4 Cài đặt máy
Máy có các chức năng điều chỉnh thay đổi kết quả, cài đặt
hệ thống và % giá trị.
Nhấn phím TEST để trở về màn hình STANBY.
Nhấn phím MENU để trở về màn hình MENU.
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4.6.4.1 Định dạng kết quả
Chức năng này cho phép chọn và thay đổi kết quả hiển
thị.
Đơn vị: chọn kết quả định dạng( conv.si)
Dấu cộng: chọn Enable nếu bạn chọn biểu tượng dấu
cộng thay cho dấu hiệu lâm sàng.
Đánh dấu dương tính: cho phép bạn chọn kết quả
dương tính được đánh dấu đậm lên.( YES/NO).

4.6.4.2

Cài đặt máy

Chức năng này cho phép chọn tốc độ đo, âm thanh , tốc
độ truyền.
Tốc độ đo: có hai chức năng đo: bình thường, nhanh.
Âm thanh: chọn âm thanh hoặc không.
Tốc độ truyền dữ liệu qua máy tính
(9600/38400/19200).
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4.6.4.3 Thay đổi %R
Thay đổi %R giá trị nồng độ của các thông số.
Chọn thông số và thay đổi các giá trị trực tiếp.

4.6.5 Giới thiệu hệ thống.
Màn hình này giới thiệu về các chức năng phân tích.
Nó trình bày các thông tin hiện hành.
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V. SỬ DỤNG MÁY
Bước 1: Bật nguồn máy bắt đầu khởi động.
Bước 2: Nhúng que vào nước tiều sao đó đặt lên khay đựng mẫu. Sau đó nhấn phím
START và máy bắt đầu đo.
Bước 3: Sau khi hoàn thành kiểm tra và phân tích kết quả. Kết quả được hiển thị.

Bước 4: Nhấn phím POWER OFF để kết thúc quá trình kiểm tra.
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VI. BẢNG KẾT QUẢ
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VII. VỆ SỊNH KHAY CHỨA MẪU NHƯ THẾ NÀO
Khi khay mẫu dơ ” STRIP LOADING PLATE” làm sạch bằng cách dùng nước, cồn hoặc
bằng gạt.
Bước 1: Nhấn phím CLEAN trên màn hình và khay được đẩy ra khỏi máy.
Bước 2: dùng gạt hoặc bông tăm nhúng cồn hoặc nước lau .
Bước 3: sau khi vệ sinh xong đặt khay vào máy và nhấn nút CLEAN. Để khay tự kéo vào
máy.
Bước 4: Khay tự động kéo vào trong và sẵn sàng kiểm tra kết quả.

VIII. Quản lý chất lượng.
Xác định kết quả đọc âm tính hay dương tính.

DFI CO. LTD. – MADE IN KOREA

Page 15

