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Nội dung 

1. Cài đặt ban đầu khi thiết bị mới mua về 

2. Thực hiện hiệu chỉnh thiết bị 

3. Kiểm tra việc hiệu chỉnh và các kết quả bệnh nhân 

bằng hệ thống kiểm soát chất lượng 

4. Thực hiện việc bảo dưỡng dự phòng đối với thiết 

bị 
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Đánh giá phương pháp mới  

 Chính xác  

 So sánh  

 Đường tuyến tính  

 Giới hạn tham chiếu  

 Những yếu tố gây nhiễu  



www.triphuc.com 

Những yêu cầu cài đặt ban đầu 

1. Kiểm tra những mục sau: 

1. Đặt đường điện/hiệu điện thế phù hợp theo 

đúng khuyến cáo của nhà sản xuất  

2. Có UPS kèm theo  

3. Nhiệt độ, độ ẩm ở phòng đặt máy theo đúng 

yêu cầu  của nhà sản xuất  

4. Cung cấp chất lượng nước đủ và phù hợp với 

yêu cầu của máy (nếu có)  
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Những yêu cầu cài đặt ban đầu 

 Kiểm tra những mục sau: 

 Khả năng loại bỏ chất thải phù hợp 

 Nơi đặt máy có sự lưu thông không khí tốt,  

 Ngăn ngừa bụi bẩn, đậy thiết bị khi không sử 

dụng 

 Tránh đặt máy ở nơi có độ rung cao 
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Yêu cầu khi lấy thiết bị ra khỏi hộp 

 Thiết bị nên được kiểm tra những mục sau trước khi 

cài đặt trong phòng xét nghiệm 

 Những hỏng hóc có thể nhìn thấy 

 Mất một số bộ phận tiếp nối 

 Màn hình máy tính được đặt đúng chỗ  

 Các chi tiết, phụ kiện kèm theo đủ 
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Yêu cầu khi lấy thiết bị ra khỏi hộp 

 Trước khi cắm thiết bị vào ổ điện 

 Kiểm tra đường ra phù hợp của hiệu điện thế trên ổ điện  

 Xác nhận chân cắm phù hợp với ổ điện (phải là ổ cắm 3 

chân) 

 Cắm dây điện của thiết bị (ổn áp) vào nguồn điện (nếu 

cần) 

 Xác nhận điện thế đúng của thiết bị 

 Nguồn điện chính  

 Hiệu điện thế của trắc quang  

 Bất cứ nguồn điện nào phù hợp với chức năng thiết bị 
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Trước khi chuẩn hóa thiết bị  

 Để thiết bị ổn định/cân bằng 

 Để tất cả các thành phần đạt nhiệt độ phù hợp 

 Cài đặt các tham số cần thiết 

 Phạm vi 

 Nhiệt độ   
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Định nghĩa  

 Tiêu chuẩn  
 Thứ nhất  

 Dung dịch tinh khiết được kiểm tra bằng phương pháp tham 
khảo 

 Thứ hai  

 Dung dịch tinh khiết được kiểm tra bằng phương pháp chính 
xác cao 

 Chất hiệu chỉnh 

 Một chất hoặc hỗn hợp được hòa tan dùng để hiệu chỉnh 
thiết bị 

 Các mẫu kiểm soát chất lượng  
 Tương tự về thành phần mẫu bệnh nhân dùng để kiểm 

tra việc chuẩn hóa 
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Hiệu chỉnh thiết bị ban đầu 

 Theo khuyến cáo của nhà sản xuất trong việc chuẩn 

bị sinh phẩm và mẫu chứng   

 Hình thành thói quen đọc những chữ viết trên bao bì  

 Đặt sinh phẩm vào máy khi cần 

 Đặt bộ hiệu chuẩn vào máy theo đúng trình tự  

 Chạy bộ hiệu chuẩn có sẵn ở cả hai phương pháp 

tự động và bằng tay 
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Đường cong hiệu chỉnh  
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Hiệu chỉnh thiết bị  

ABS STD 
= 

conc STD 

Xét nghiệm ABS conc test 

 Khi chất phân tích được chứng minh theo định luật Beer ở 

bước sóng xác định (ví dụ.,: đường biểu diễn tuyến tính của 

ABS với nồng độ i phần mặt phẳng là 0), nồng độ của xét 

nghiệm chưa biết liên quan đến tiêu chuẩn đơn  : 

Nồng độ xn  

(conc test ) 
= 

Xét nghiệm 

ABS X conc STD 

ABS STD 
Định luật Beer không được áp dụng khi đo các nồng độ cao 
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Hiệu chuẩn xét nghiệm 

 Nếu việc hiệu chuẩn không thành công, sau đó khắc 

phục bằng cách 

 Thứ nhất xác định nếu máy móc hoặc sinh phẩm có vấn 

đề 

 Kiểm tra việc chuẩn bị máy hiệu chỉnh phù hợp 
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Hiệu chuẩn xét nghiệm  

Test Calibration

y = 1.0078x + 6.4229
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 Nếu việc hiệu chỉnh thành công, sau đó chạy mẫu chứng 

sử dụng cả hai phương pháp tự động và bằng tay 

Kiểm tra các kết quả có thể chấp nhận được: 

• Độ dốc  

• Phần mặt phẳng (nơi trục X đi qua trục Y) 

• Yếu tố tương quan  

Công thức cho việc xác định độ dốc và phần mặt phẳng : 

                      y = bx + a 

Luôn in các kết quả hiệu chỉnh và giữ để tham khảo sau này (đường cong 

hiệu chỉnh, yếu tố tương quan, độ dốc và phần mặt phẳng ) 
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Hiệu chuẩn xét nghiệm  

 Xác định các kết quả QC bằng đường cong hoặc 

yếu tố chuẩn sử dụng các kết quả của phương pháp 

bằng tay  

 Nếu mẫu chứng nằm trong giá trị đưa ra, chuyển 

sang đánh giá thiết bị 

 Hiệu chuẩn xét nghiệm sẽ được lặp lại  

 Khi có số lô sinh phẩm mới  hoặc 

 phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc  

 Thường xuyên hơn theo yêu cầu của kiểm soát chất 

lượng 
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Bảo dưỡng thiết bị 

 Nên được thực hiện bởi người sử dụng máy đã 

được đào tạo trước đó. Ví dụ, dọn dẹp thường 

xuyên và có hệ thống, điều chỉnh đơn giản hoặc thay 

thế máy móc và một phần thiết bị có thể được thực 

hiện hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.  
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Bảo dưỡng thiết bị 

 Ví dụ:  

 Kênh khử protein liên tục 

 Kiểm tra việc hiệu chỉnh bước sóng 

 Điều chỉnh bộ điều nhiệt 

 Kiểm tra chức năng  

 Điều này liên quan đến việc giám sát định kỳ các tham số của thiết 

bị để kiểm tra nếu thiết bị đang hoạt động theo đúng hướng dẫn của 

nhà sản xuất 
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Bảng kế hoạch bảo trì 

Kế hoạch bảo trì cần có các nội dung sau 

- Tần suất 

- Nội dung công việc 

- Người thực hiện 

- Đánh giá sau bảo trì 

 


