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Thông báo quan trọng 

Không được sử dụng hoặc sao chép hướng dẫn này dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa có sự 
đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Hamilton Bonaduz AG. 

 HAMILTON Bonaduz AG • Via Crusch 8 • CH-7402 Bonaduz. 

Bản quyền © 2017 Hamilton Bonaduz AG, Mọi quyền được bảo lưu. 

AltoStar là nhãn hiệu đã đăng ký của altona Diagnostics GmbH. 

Microlab là nhãn hiệu đã đăng ký của Hamilton Bonaduz AG. 

Microtiter là nhãn hiệu đã đăng ký của Dynatech Laboratories. 

Deconex là nhãn hiệu đã đăng ký của Borer Chemie AG Thụy Sĩ. 

Windows 7 và Windows 10 là các nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation. 

CFX96 Deep Well IVD Real-Time PCR Detection System là nhãn hiệu của Bio-Rad. 
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1 Thông tin chung và an toàn 

Hệ thống tách chiết acid nucleic và chuẩn bị PCR tự động AltoStar® AM16 (sau đây được gọi tắt là 
hệ thống AltoStar® AM16) là một trạm máy thao tác pipette. Hướng dẫn vận hành này được thiết kế 
để giúp bạn khai thác tối đa hệ thống AltoStar® AM16 của mình. 

Bạn nên đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn trước khi bắt đầu vận hành trạm làm việc của mình. Bạn nên 
đọc kỹ chương đầu tiên này. Nó chứa thông tin quan trọng về việc sử dụng hệ thống AltoStar® AM16 
và hướng dẫn này. 

Hướng dẫn này phục vụ altona Diagnostics GmbH với tư cách là nhà phân phối độc quyền của hệ 
thống AltoStar® AM16. 

1.1 Giới thiệu về hướng dẫn này 

Hướng dẫn này đề cập đến Phần mềm AltoStar® Connect (được gọi tắt là AltoStar® Connect SW 
trong phần sau), dành cho hệ thống AltoStar® AM16. 

Hướng dẫn này giúp người dùng vận hành hệ thống AltoStar® AM16 một cách chính xác và an toàn. 
Để đạt được mục tiêu này, hướng dẫn mô tả các thành phần khác nhau của hệ thống AltoStar® 
AM16 và chức năng của chúng. 

Hướng dẫn này sẽ mô tả phần cứng của hệ thống AltoStar® AM16 cho phép người dùng vận hành 
hệ thống này. Để biết thông tin chuyên sâu về chức năng của AltoStar® Connect SW, hãy tham khảo 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm IVD AltoStar® Connect. 

Sau khi đã đọc hết hướng dẫn này và Hướng dẫn sử dụng phần mềm IVD AltoStar® Connect, bạn 
sẽ có thể vận hành hệ thống AltoStar® AM16. 

Hướng dẫn này dựa trên Hướng dẫn vận hành Microlab STAR IVD / STARlet IVD. 

 

Hướng dẫn này sẽ có phần Cảnh báo và Lưu ý để nhấn mạnh các hướng dẫn quan trọng. Các ký 
hiệu được sử dụng trong hướng dẫn này cho các cảnh báo và lưu ý này là: 

 

 

CHÚ Ý 

Mọi vấn đề đặc biệt, cảnh báo hoặc thông tin quan trọng sẽ đi kèm với biểu tượng 
này. Hãy đọc các mục này một cách cẩn thận. 

 

LƯU Ý 

Thông tin cung cấp cho người dùng là hữu ích nhưng không cần thiết cho nhiệm 
vụ hiện tại.  

___ Tham khảo hướng dẫn, số liệu, các chương, v.v.  
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1.2 Hướng dẫn bổ sung 

Các hướng dẫn sau sẽ được gửi kèm khi chuyển giao hệ thống AltoStar® AM16: 

• Hướng dẫn sử dụng phần mềm IVD AltoStar® Connect   PN 627109 

• Hướng dẫn vận hành Microlab STAR UV Kit          PN 624684 

• Hướng dẫn vận hành Microlab STAR Liquid Waste      PN 624208 

• Hướng dẫn vận hành Hamilton Heater Shaker        PN 624175 

1.3 Mục đích sử dụng của hệ thống AltoStar® AM16 

Hệ thống AltoStar® AM16 cùng với AltoStar® Connect SW được thiết kế để sử dụng kết hợp với 
AltoStar® Purification Kit 1.5 và AltoStar® Internal Control 1.5 để tự động tinh sạch axit nucleic và 
thiết lập xét nghiệm tự động cho mục đích chẩn đoán in vitro.  

Hệ thống AltoStar® AM16 được thiết kế để dành cho các chuyên viên đã được đào tạo về các kỹ 
thuật sinh học phân tử và cách vận hành hệ thống AltoStar® AM16 sử dụng. 

1.4 Vận hành 

Người vận hành hệ thống AltoStar® AM16 phải được đào tạo về cách vận hành hệ thống AltoStar® 
AM16. Việc đào tạo sẽ do altona Diagnostics GmbH thực hiện sau khi lắp đặt hệ thống AltoStar® 
AM16 lần đầu. 

Các quy trình trong hướng dẫn này đã được thử nghiệm và đánh giá là có đầy đủ chức năng. Mọi 
sự sai lệch so với các quy trình được đưa ra trong hướng dẫn đều có thể dẫn đến sai lệch kết quả 
hoặc sự cố. 

Hệ thống AltoStar® AM16 được vận hành qua AltoStar® Connect SW. 

Trong quá trình vận hành hệ thống, tránh xa tất cả các bộ phận chuyển động và sàn thao tác của 
hệ thống. Nhìn chung, đừng bao giờ ngả người vào trong thiết bị khi nó đang hoạt động. 

Nếu hệ thống AltoStar® AM16 được sử dụng theo một phương thức không được chỉ định trong 
hướng dẫn này và Hướng dẫn sử dụng IVD phần mềm AltoStar® Connect, sự bảo vệ do thiết bị 
cung cấp có thể bị suy giảm. 

Để đảm bảo không gặp trục trặc trong quá trình vận hành thiết bị, cần hiểu rõ nội dung của các quy 
trình bảo dưỡng và chạy xác nhận. Ngoài ra, phải thực hiện quy trình chạy xác nhận bắt buộc trong 
khung thời gian yêu cầu, đồng thời quy trình chạy xác nhận phải được lập thành văn bản. 

Khi vòng đời của thiết bị kết thúc, vui lòng liên hệ với altona Diagnostics GmbH để biết các quy định 
về thải bỏ. Dành sự quan tâm đúng mức cho các bộ phận được dán nhãn với ký hiệu cảnh báo nguy 
cơ sinh học (xem Chương 1.5.4 Các nguy cơ). 

1.5 Các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa an toàn  

Chương sau mô tả các lưu ý chính về an toàn (điện và sinh học) khi vận hành sản phẩm này và các 
nguy cơ chính đi kèm.  

 

 

CHÚ Ý 

Đọc kỹ các thông báo an toàn sau trước khi sử dụng hệ thống AltoStar® AM16. 
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1.5.1 Biện pháp phòng ngừa chung 

1.5.1.1 Lắp đặt và di dời thiết bị 

Hệ thống AltoStar® AM16 phải được lắp đặt hoặc di dời bởi chuyên viên kỹ thuật đã qua đào tạo 
của Hamilton. 

Hệ thống AltoStar® AM16 phù hợp với các tiêu chuẩn tại Châu Âu về khả năng chống nhiễu. Tuy 
nhiên, nếu hệ thống AltoStar® AM16 tiếp xúc với trường điện từ tần số vô tuyến hoặc nếu tĩnh điện 
bị phóng trực tiếp vào hệ thống AltoStar® AM16, thì khả năng Phát hiện mức chất lỏng của thiết bị 
có thể bị ảnh hưởng bất lợi. Do đó, nên để hệ thống AltoStar® AM16 cách xa các thiết bị khác phát 
ra trường điện từ tần số vô tuyến trong phòng thí nghiệm và giảm thiểu tĩnh điện trong môi trường 
xung quanh thiết bị. 

Trong quá trình vận hành, phải che chắn hệ thống AltoStar® AM16 khỏi ánh nắng trực tiếp và ánh 
sáng nhân tạo cường độ cao. Phải đặt thiết bị trong phòng thí nghiệm sao cho nhân viên có thể tiếp 
cận mặt trước và mặt bên của thiết bị, để vận hành, bảo dưỡng, mở và tháo các nắp bảo vệ, v.v... 
Theo đó, để tính toán không gian cần thiết, cần quan tâm đến kích thước của thiết bị (xem Chương 
8.1.1 Kích thước và trọng lượng) và không gian thích hợp để một người có thể di chuyển và làm 
việc thoải mái. 

Không bao giờ nhấc một thiết bị đã được lắp đặt hoàn chỉnh để vận chuyển từ nơi này sang nơi 
khác. Nó phải được tái lắp đặt ở vị trí làm việc mới bởi chuyên viên kỹ thuật (FSE) đã qua đào tạo 
của Hamilton. 

Thiết bị này có trọng lượng hơn 140 kg. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi vận 
chuyển thiết bị. 

1.5.1.2 Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa 

Chỉ có các chuyên viên kỹ thuật (FSE) đã qua đào tạo của Hamilton mới được ủy quyền thực hiện 
các công việc bảo trì cơ khí trên hệ thống AltoStar® AM16. 

Khi sửa chữa hoặc vận chuyển, tất cả các bộ phận cơ khí phải được đặt ở vị trí nghỉ của chúng. Hệ 
thống AltoStar® AM16 được gửi đi sửa chữa cũng phải được khử nhiễm (xem Chương 5 Khử nhiễm 
cho hệ thống AltoStar® AM16) nếu thiết bị ở trong môi trường phòng thí nghiệm với các vật liệu lây 
nhiễm hoặc nguy hiểm. Phải để cho chuyên viên kỹ thuật (FSE) đã qua đào tạo của Hamilton tái 
đóng gói hệ thống AltoStar® AM16 vào thùng vận chuyển ban đầu (liên hệ với altona Diagnostics 
GmbH). Không được để bất kỳ khay chứa (carrier) nào trên hệ thống AltoStar® AM16 trong quá trình 
vận chuyển. 

Chuyên viên kỹ thuật (FSE) đã qua đào tạo của Hamilton và phòng thí nghiệm (hay altona 
Diagnostics GmbH) cùng chịu trách nhiệm về việc Thẩm định lắp đặt (IQ) và Thẩm định vận hành 
(OQ). Thẩm định quy trình (PQ) là trách nhiệm riêng của phòng thí nghiệm. 

Chỉ có công cụ và bộ phận chuyên biệt cho hệ thống AltoStar® AM16 mới được sử dụng với hệ 
thống AltoStar® AM16, ví dụ: khay chứa, giá đựng, đầu típ CO-RE và thùng chứa tip thải. Người 
dùng có thể kiểm tra khả năng áp dụng các ống mẫu có sẵn trên thị trường đáp ứng các yêu cầu 
sau: 

• Chiều cao dưới 100 mm 

• Đường kính trong lớn hơn 9 mm 

• Đường kính nằm trong khoảng thông số kỹ thuật của loại khay chứa được sử dụng  

Quá trình hút đúng cách từ các ống mẫu luôn được xác nhận qua TADM. Có thể xác định các loại 
ống không phù hợp trong khi xét nghiệm thông qua hiện tượng hút không thành công trong quá trình 
chuyển mẫu. Để biết thêm thông tin và được trợ giúp, hãy liên hệ với altona Diagnostics GmbH. 



Hệ thống AltoStar® AM16 - Hướng dẫn vận hành IVD 

4  627108_VI-00 

Sự cố nguồn điện trong quá trình chạy có thể làm mất dữ liệu. Nếu không muốn mất dữ liệu, hãy 
sử dụng nguồn điện độc lập hoặc Bộ lưu điện (UPS). 

Tuyệt đối không vô hiệu hóa bất kỳ biện pháp bảo mật nào. 

1.5.1.3 Vận hành thiết bị 

Khi sử dụng hệ thống AltoStar® AM16, phải tuân thủ Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP). Phải 
trang bị quần áo, mắt kính và găng tay bảo hộ phù hợp, đặc biệt khi xử lý một sự cố thiết bị có nguy 
cơ nhiễm bẩn do chất lỏng tràn. 

Trong khi hệ thống vận hành, tránh xa tất cả các bộ phận chuyển động và sàn thao tác của hệ thống.  
Nhìn chung, đừng bao giờ ngả người vào trong thiết bị khi nó đang hoạt động. 

Hệ thống AltoStar® AM16 kết hợp với AltoStar® Connect SW được phát triển để kiểm soát quá trình 
tinh sạch mẫu bằng AltoStar® Purification Kit và AltoStar® Internal Control, cũng như đặt phản ứng 
PCR. Các hóa chất này đã được phát triển, xác nhận và kiểm định để sử dụng kết hợp với hệ thống 
AltoStar®  AM16 của altona Diagnostics GmbH. Do đó, bạn cần phải xem qua thông tin được cùng 
cấp trong hướng dẫn này cùng với hướng dẫn tương ứng của các sản phẩm kết hợp do altona 
Diagnostics GmbH cung cấp. 

1.5.1.4 Nạp 

Lắp khay chứa vào các rãnh giữa các khối trượt phía trước và phía sau của khay nạp cho đến khi 
chúng chạm vào các điểm móc dừng ở phía ngoài cùng của khay (xem Hình 1: Khối trượt và điểm 
móc dừng cho các khay chứa). 

Không đổi vị trí của các ống mẫu hoặc ống hóa chất hoặc chuyển đổi các đĩa thí nghiệm sau khi đã 
được máy đọc mã vạch xác định. Điều này có thể dẫn đến dữ liệu thử nghiệm không chính xác hoặc 
sự cố với thiết bị. 

Phải đặt đĩa vi thể trên khay chứa sao cho giếng A1 nằm ở phía bên trái. 

Khi nạp hóa chất, đảm bảo rằng không có bọt trên bề mặt chất lỏng.  

 

 

LƯU Ý 

Bọt có thể ảnh hưởng đến độ chính xác khi phát hiện mức chất lỏng và gây ra 
các vấn đề hút nhả pipette. 

 

Không đổ quá đầy ống mẫu. 

Không trộn lẫn nhiều kích cỡ đầu tip trong cùng một giá đầu tip. 

Không làm đầy giá đầu tip bằng đầu tip từ một giá đầu tip khác. Nên để đầu tip trong giá đầu tip như 
được cung cấp trong thùng đựng ban đầu. Chúng được dán nhãn riêng với mã vạch để nhận dạng. 
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Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương 3.2 Khởi động AltoStar® Connect SW và Chương 3.4 Quy 
trình AltoStar®: Tinh sạch. 

 

 

 

Hình 1: Khối trượt và điểm móc dừng cho các khay chứa 

 

 

CHÚ Ý 

Đảm bảo rằng các khay chứa được lắp hoàn toàn cho đến khi chúng chạm vào 
các điểm móc dừng trên khay nạp. 

Đảm bảo rằng không có khay chứa nào được lắp trên cùng rãnh với khay chứa 
đã được xếp trên sàn. 

 

 

CHÚ Ý 

Đảm bảo rằng không có bọt trên bề mặt hóa chất. 

Không thay đổi thể tích đổ đầy của bình chứa hoặc ống hóa chất. 

Xử lý cẩn thận vật tư tiêu hao và hóa chất để tránh làm đổ chất lỏng. 

Chỉ sử dụng các vật tư tiêu hao được chỉ định sử dụng với hệ thống AltoStar® 
AM16 và hóa chất AltoStar® (xem hướng dẫn của AltoStar® Purification Kit 1.5 
và bộ kit PCR AltoStar®). 

Định vị đĩa rửa giải và đĩa PCR chính xác sao cho giếng A1 nằm ở phía bên trái. 

Đặc biệt cẩn thận khi xử lý khay chứa đơn rãnh (chẳng hạn như khay chứa 
mẫu), vì loại khay chứa này có thể bị đổ và gây thương tích hoặc nhiễm bẩn. 
Cố định khay chứa trên khay nạp hoặc đặt nhiều khay chứa cùng nhau để giảm 
thiểu rủi ro này. 
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1.5.1.5 Lịch trình làm việc 

Bảo trì định kỳ (bảo trì hàng ngày, bảo trì hàng tuần, bảo trì mỗi 6-tháng) là một phần bắt buộc của 
quy trình làm việc. 

Việc người dùng tiếp cận các tủ bên dưới các thiết bị trong quá trình chạy có thể cản trở việc tự 
động nạp và dỡ các khay chứa (các khay chứa nhô ra ngoài). 

Bỏ các đầu tip đã sử dụng và không tái sử dụng. Không làm rỗng bể chứa tip thải trong khi chạy. 

Không cố gắng mở phần cửa trước trong khi chạy. Điều này có thể khiến quy trình chạy bị ngắt. 

Không để đầu tip trên các kênh pipet trong một thời gian dài (chẳng hạn như qua đêm). Điều này có 
thể gây hư hỏng cho các vòng CO-RE chữ O. Chu trình bảo trì hàng ngày sẽ loại bỏ các đầu tip. 

1.5.2 Biện pháp phòng ngừa nguy cơ sinh học 

Nếu hệ thống AltoStar® AM16 bị nhiễm vật liệu hóa học hoặc có nguy cơ sinh học, phải làm sạch 
thiết bị theo chu trình bảo trì (xem Chương 4 Bảo trì). Tuân thủ và thực hiện các chu trình bảo trì 
theo quy định. Việc không làm như vậy có thể làm giảm độ tin cậy và khả năng hoạt động chính xác 
của hệ thống AltoStar® AM16. 

Nếu làm việc với các mẫu có nguy cơ sinh học, hãy tuân theo và thực hiện các chu trình bảo trì, đặc 
biệt chú ý đến việc làm sạch và khử nhiễm. Đeo găng tay khi thao tác với các kênh và cánh tay pipet, 
khay chứa, giá đựng, bể chứa và đầu tip.  

Tránh chạm vào các đầu tip nằm trong bể chứa thải. Phải khử nhiễm bất kỳ bề mặt nào có chất lỏng 
bị đổ tràn. 

Không sử dụng các vật liệu khử trùng có chứa hypoclorit (nước Javel, Chlorox) hoặc chất lỏng tẩy 
trắng. 

Nếu làm việc với các vật liệu hóa học hoặc có nguy cơ sinh học, người dùng không được chạm vào 
chúng. Hệ thống AltoStar® AM16 sẽ nhả các đầu tip đã sử dụng vào bể chứa thải, và bể này sẽ 
được đổ ra trong quá trình bảo trì hàng ngày hoặc ngay khi bể đầy. 

1.5.3 Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng máy tính 

Sử dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đề phòng vi-rút phần mềm. Bất kỳ thao tác nào đối 
với tệp dữ liệu hệ thống AltoStar® AM16 hoặc thông tin khác xác định hoặc ảnh hưởng đến các chức 
năng của hệ thống AltoStar® AM16 đều có thể dẫn đến kết quả thử nghiệm sai hoặc sự cố với thiết 
bị. 

Chỉ có thể sử dụng AltoStar® Connect SW để điều khiển hệ thống AltoStar® AM16. 

Vì lý do bảo mật và bảo toàn dữ liệu, nên sử dụng Bộ lưu điện (UPS), vì sự cố mất điện có thể làm 
mất hoặc hỏng dữ liệu. 

Để tránh sự cố máy tính, hãy đảm bảo rằng ổ cứng của bạn luôn có đủ dung lượng lưu trữ. Lưu trữ 
các tệp nhật ký tùy từng thời điểm. 

Để biết thêm thông tin về máy tính và việc cài đặt phần mềm, hãy tham khảo Chương 2.3 Yêu cầu 
đối với máy tính và Hướng dẫn sử dụng phần mềm IVD AltoStar® Connect. 

1.5.4 Các nguy cơ 

Vị trí và giải thích các nhãn cảnh báo và chú ý: 
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Hình 2: Hệ thống AltoStar® AM16 với Vị trí nhãn cảnh báo và chú ý 

Bảng 1: Giải thích các nhãn cảnh báo và chú ý 

 

Kết nối điện 
Chỉ kết nối với ổ cắm nối đất 

 

Từ trường mạnh (Khối tách hạt từ) 
Tương tác với các đồ vật bằng kim loại có 
thể dẫn đến nguy cơ cuốn vào máy. 
Người đeo máy tạo nhịp tim nên lùi lại 
30cm.  

 

Kết nối với PC 
Chỉ sử dụng cáp được bảo vệ thích hợp 

 

Bộ phận chuyển động 
Cánh tay di chuyển bên trong nắp trong 
suốt. Hủy bỏ việc vận hành nếu nắp bị 
mở. 

 

Kết nối USB 
Khi tổng chiều dài cáp lớn hơn 5 m, có thể 
xảy ra vấn đề mất tín hiệu 

 

Tia laser (Nạp tự động) 
Không nhìn chăm chú vào chùm tia laser 
loại 2 của đầu đọc mã vạch 

 

Cảnh báo nguy cơ sinh học 
Sàn thao tác có thể chứa các vật liệu có 
nguy cơ sinh học hoặc bị nhiễm bẩn hóa 
học  

Cảnh báo nguy cơ sinh học 
Chất thải có thể chứa các vật liệu có nguy 
cơ sinh học hoặc bị nhiễm bẩn hóa học  

 

Đèn UV 
Tránh tiếp xúc với ánh sáng UV. Việc tiếp 
xúc có thể gây ra chấn thương mắt hoặc 
da nghiêm trọng. Đeo mặt nạ bảo hộ, 
găng tay và mặc quần áo bảo hộ phù hợp.  

X-Arm 
Không dùng tay di chuyển X-Arm 

 

Bề mặt nóng 
Tránh tiếp xúc với HHS. Các bề mặt rất 
nóng và có thể gây thương tích cá nhân 
nếu chạm vào 
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1.5.4.1 Các biện pháp an toàn 

• Tiếp cận công tắc nguồn/dây nguồn 

Đảm bảo có đủ khoảng trống để tiếp cận công tắc nguồn và dây nguồn. 

• Khu vực làm việc 

Khái niệm an toàn giả định rằng các cửa luôn được đóng và khóa trong quá trình vận hành bình 
thường. 

• Khu vực xung quanh 

Đảm bảo các lỗ thông gió của hệ thống không bị các vật đặt ở khu vực xung quanh cản trở. 

 

 

CHÚ Ý 

Nhiệt độ thay đổi đột ngột hoặc ánh nắng trực tiếp có thể ảnh hưởng đến một số 
chức năng như đọc mã vạch và độ chính xác của pipet. 

• Không mở cửa sổ bên cạnh hệ thống 

• Không để hệ thống tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trực tiếp hoặc ánh sáng 
nhân tạo cường độ cao trong khi vận hành 

 

Sử dụng vật dụng phù hợp: 

Quần áo bảo hộ 

 

 

 

Kính bảo hộ 

 

 

và găng tay bảo hộ.  
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1.5.4.2 Khay nạp 

Khay nạp: 

• Khay nạp hệ thống là một bộ phận của hệ 
thống và phải được xử lý cẩn thận 

 

CHÚ Ý 

Nguy cơ hư hỏng hệ thống. 
Việc tựa người vào khay nạp hệ 
thống sẽ làm hỏng khay nạp. 

• Không tựa vào khay nạp. 
 

 

 

Hư hỏng do vật thể lạ: 

• Đảm bảo dọn sạch các vật thể lạ khỏi 
khay nạp trước khi chạy hệ thống 

• Các vật thể lạ có thể cản trở và làm hỏng 
hệ thống 
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2 Mô tả hệ thống AltoStar® AM16 

Hệ thống AltoStar® AM16 là một hệ thống robot thao tác pipet dùng để  tinh sạch mẫu và đặt phản 
ứng PCR được điều khiển qua AltoStar® Connect SW. 

2.1 Hệ thống AltoStar® AM16 

Bề mặt làm việc của hệ thống AltoStar® AM16 được gọi là 'sàn thao tác', để đặt các khay chứa có 
thể nạp. Các khay chứa này chứa các bình chứa hóa chất, chẳng hạn như ống, đĩa thí nghiệm và 
các vật tư phòng thí nghiệm khác. 

 

Hình 3: Thiết bị hệ thống AltoStar® AM16 

 

Sàn thao tác của hệ thống được chia thành các rãnh bằng nhau (T) để nạp các khay chứa ở các vị 
trí định trước. Như thế sẽ giúp loại bỏ nhu cầu đo chính xác các vị trí. Sàn thao tác có các vách 
ngăn 22,5 mm, tương đương với 1-T (rãnh). Các khay chứa vật tư phòng thí nghiệm được điều 
chỉnh cho phù hợp với các vách ngăn đó. 

Một vách ngăn bổ sung cung cấp khoảng trống cho thùng chứa típ thải. 

  



Hệ thống AltoStar® AM16 - Hướng dẫn vận hành IVD 

627108_VI-00  11 

2.1.1 Chất thải dạng lỏng 

Mô tả chất thải dạng lỏng:  

Để tránh tích tụ chất thải dạng lỏng trong trạm xử lý chất thải, chất thải dạng lỏng được thải bỏ riêng 
vào Chất thải dạng lỏng. Khay thu nhận chất thải dạng lỏng được đặt bên dưới Tấm thải đầu típ (có 
rãnh) trên khối đựng chất thải. Từ khay thu nhận này, chất thải dạng lỏng chảy vào bể chứa chất 
thải dạng lỏng được giám sát và nằm bên dưới hệ thống. 

 

 

Hình 4:  Mô tả chất thải dạng lỏng 

 

Trước khi đầu típ được bỏ vào thùng chứ típ thải, chất lỏng còn lại sẽ được thoát vào chất thải dạng 
lỏng. Chảy tràn sẽ ngăn hiện tượng khay thu thập bị đổ quá đầy nếu đường ống chính bị tắc. Chất 
lỏng chảy tràn được chuyển vào chất thải dạng lỏng, ngăn chặn sự nhiễm bẩn sàn. 

 

  

Hình 5: Nắp và bể chứa chất thải dạng lỏng có chức năng phát hiện mức chất lỏng 

 

 

Cảnh báo nguy cơ sinh học 

Chất thải dạng lỏng có thể chứa các vật liệu có nguy cơ sinh học hoặc bị nhiễm 
bẩn hóa học  

 

 

CHÚ Ý 

Xử lý chất thải nguy hại và chất thải sinh học tuân thủ các quy định của địa 
phương và quốc gia. Không được để sản phẩm xâm nhập vào cống rãnh, các 
dòng nước hoặc đất. 

Bể chứa chất thải 
dạng lỏng 

Nắp có chức năng phát hiện 
mức chất lỏng 

Nối ống vào bể 
chứa chất thải 
dạng lỏng 

Chảy tràn vào 
trạm xử lý chất 
thải 

Khay thu nhận 
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Chất thải dạng lỏng có chứa cảm biến phát hiện nắp. Nắp sử dụng cảm biến phát hiện mức chất 
lỏng và có thể theo dõi trạng thái mức đổ đầy. Cảm biến phát hiện mức chất lỏng sẽ đưa ra tín hiệu 
“đầy” nếu mức đổ đầy đạt khoảng 80 % dung tích của bể chứa (4,8 l). Trạng thái mức đổ đầy được 
tự động kiểm tra trước mỗi lần chạy, và sẽ ngăn việc bắt đầu chạy nếu dung lượng còn lại của bể 
chứa dưới khoảng 20 %. Khi không có tín hiệu này thì nghĩa là dung tích còn lại là đủ để chạy hết 
công suất. 

2.1.2 Bộ kit UV 

Bộ kit UV đã được phát triển để cung cấp khả năng khử nhiễm UV cho không gian làm việc của hệ 
thống AltoStar® AM16. Thời lượng và tần suất cần thiết của quy trình khử nhiễm UV phụ thuộc vào 
các cơ chất được sử dụng trên hệ thống và người dùng có trách nhiệm lựa chọn thời lượng và tần 
suất thích hợp. 

 

 

Hình 6: Đèn UV trên đỉnh hệ thống AltoStar® AM16 

 

Bộ kit UV phải được sử dụng với AltoStar® Connect SW. 

Để biết thông tin chi tiết về quy trình chống nhiễm UV, hãy tham khảo Chương 6 Chống nhiễm UV 
cho hệ thống AltoStar® AM16. Bộ kit UV không thích hợp để khử nhiễm các phụ kiện như khay chứa, 
mô-đun, v.v. vì ánh sáng UV (cực tím) không thể chiếu tới tất cả các bề mặt của các cấu trúc phức 
tạp như vậy. 

Nếu sử dụng Bộ kit UV không theo chỉ định, khả năng bảo vệ do hệ thống cung cấp có thể bị suy 
giảm.  

 

 

LƯU Ý 

Bộ kit UV chỉ nhằm mục đích sử dụng kết hợp với hệ thống AltoStar® AM16. 

Không dự kiến rằng Bộ kit UV sẽ hoạt động độc lập. 

 

Các thành phần của Bộ kit UV có các nhãn sau 
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Bề mặt nóng 

Tránh tiếp xúc với ánh sáng UV. Các bề mặt rất nóng và có thể gây thương tích 

cá nhân nếu chạm vào. 

 

 

Ánh sáng UV 

Tránh tiếp xúc với ánh sáng UV. Việc tiếp xúc có thể gây ra chấn thương mắt 

hoặc da nghiêm trọng. Đeo mặt nạ bảo hộ, găng tay và mặc quần áo bảo hộ phù 

hợp. 

2.1.3 Đèn tín hiệu 

Tháp tín hiệu trên đỉnh hệ thống AltoStar® AM16 đưa ra thông báo trực quan và bằng âm thanh về 
các trạng thái vận hành của hệ thống.  

 

 Đèn màu xanh lục cho biết hệ thống AltoStar® AM16 đang xử lý 
bình thường.  

Đèn màu cam cho biết rằng người dùng cần tương tác với hệ thống.  

Đèn màu đỏ báo hiệu rằng phải ngắt lần chạy do lỗi. Tín hiệu màu 
đỏ có thể có kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh cảnh báo 
tùy thuộc vào cài đặt hệ thống của AltoStar® Connect SW. 

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn vận hành 
AltoStar® Connect SW. 

Hình 7: Đèn tín hiệu trên đỉnh hệ thống AltoStar® AM16 

2.1.4 Kẹp CO-RE 

Kẹp CO-RE là một công cụ thao tác gắp đĩa bằng hai kênh pipet trong quá trình chạy. 

Kẹp CO-RE vận chuyển Đĩa xử lý thí nghiệm AltoStar® giữa các vị trí trên sàn thao tác của hệ thống 
AltoStar® AM16. 

 



Hệ thống AltoStar® AM16 - Hướng dẫn vận hành IVD 

14  627108_VI-00 

 

 

 

Hình 8: Giá đỡ kẹp CO-RE có kẹp cho các 
kênh pipet 1000 µl (vị trí bên trong)  

 Hình 9: Đĩa được di chuyển bằng Kẹp CO-
RE Gripper qua các kênh pipet 1000 μl 

 

2.1.5 HAMILTON Heater Shaker 

Máy ủ lắc HAMILTON Heater Shaker (HHS) được sử dụng để làm nóng và lắc Đĩa xử lý thí nghiệm 
AltoStar®. Việc xếp và dỡ, cũng như chức năng làm nóng hoặc lắc độc lập của HHS được kiểm soát 
hoàn toàn bởi AltoStar® Connect SW. 

Trước khi lắc, các đĩa được khóa và định vị ở trung tâm HHS. Khi quá trình lắc kết thúc, các đĩa sẽ 
được mở khóa và có thể dễ dàng tháo ra khỏi máy ủ lắc HAMILTON bằng Kẹp CO-RE (không dùng 
tay di chuyển/tháo các đĩa khỏi HHS). 

Bộ điều hợp HHS được lắp vào Đĩa xử lý thí nghiệm AltoStar® sẽ giúp làm nóng tối ưu. Để đảm bảo 
hiệu suất làm nóng đáng tin cậy, sẽ có hai cảm biến kiểm soát nhiệt độ cố định, đảm bảo sự phù 
hợp của phạm vi nhiệt độ đã đặt. Ngoài ra, nhiệt độ ngắt mạch sẽ bảo vệ khỏi quá nhiệt. 

 

Hình 10:  HHS với bộ điều hợp cho Đĩa xử lý thí nghiệm AltoStar® 
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CHÚ Ý 

Không chạm vào HHS khi đang chạy và ngay sau khi kết thúc quá trình chạy, vì nó có 
thể nóng. Chờ cho đến khi HHS nguội về nhiệt độ phòng, quá trình này có thể mất đến 
1 giờ. 

Không dùng HHS để đun nóng các chất lỏng dễ cháy vì chúng có thể gây cháy. 

Đảm bảo rằng đĩa được sử dụng với HHS có khả năng chịu nhiệt (nhiệt độ tối đa  
105 °C). 

2.1.6 Đế từ 

Đế từ được sử dụng để thu gom các hạt từ ở đáy Đĩa xử lý thí nghiệm AltoStar®. 

 

Hình 11:  Đế từ cho Đĩa xử lý thí nghiệm AltoStar® 

 

 

CHÚ Ý 

Từ trường mạnh (Khối tách hạt từ) 

Tương tác với các đồ vật bằng kim loại có thể dẫn đến nguy cơ cuốn vào máy. Người 
đeo máy tạo nhịp tim nên lùi lại 30 cm. 

2.2 Khay chứa 

Vật tư phòng thí nghiệm được đặt trên khay chứa đặc hiệu được xếp lên sàn thao tác của hệ thống 
AltoStar® AM16. Mỗi khay chứa đều được trang bị ít nhất 2 nhãn, một nhãn nhận dạng và một nhãn 
mã vạch. Người vận hành có thể đọc được nhãn nhận dạng; nó chứa tên khay chứa và thông tin 
mã vạch. Tên khay chứa trên nhãn nhận dạng là tên được Phần mềm của hệ thống AltoStar® AM16 
sử dụng. 

Nhãn mã vạch nhằm mục đích nhận dạng tự động. 
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Nhãn nhận dạng nằm ở mặt trước của khay chứa: 

• số nhận dạng khay chứa 

• tên khay chứa 

 

Nhãn mã vạch của khay chứa nằm ở mặt sau của khay 
chứa với số nhận dạng khay chứa: 

• ký tự 1 đến 3: loại khay chứa 

• phần còn lại là số sê-ri 

Hình 12: Nhãn mã vạch của khay chứa 

 

 

Hình 13: Khay chứa đầu tip 1000 µl 

 

Để biết thêm thông tin về các khay chứa đã qua sử dụng và việc nạp hệ thống, vui lòng xem Chương 
3.4.5 Nạp hệ thống cho một lần chạy tinh sạch và chương 3.5.3 Nạp hệ thống cho cài đặt lần chạy 
PCR. 

2.3 Yêu cầu đối với máy tính 

Hệ thống AltoStar® AM16 và các phụ kiện của hệ thống được điều khiển qua AltoStar® Connect SW 
chuyên dụng, phần mềm này điều khiển tất cả các chức năng cho lịch trình làm việc hàng ngày, 
chạy tinh sạch và cài đặt lần chạy PCR và các dịch vụ khác. 

Máy tính chạy AltoStar® Connect SW sẽ do altona Diagnostics GmbH cung cấp. Không sử dụng 
máy tính khác để vận hành hệ thống AltoStar® AM16. 

Hệ thống AltoStar® AM16 và máy tính được liên kết qua cổng Universal Serial Bus (USB). 

Để tránh mất dữ liệu, bạn nên sử dụng Bộ lưu điện (UPS) cho máy tính. 
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LƯU Ý 

Sử dụng tài khoản người dùng được bảo vệ bằng mật khẩu khi cài đặt Microsoft 

Windows® để ngăn truy cập trái phép. 

2.4 Nguồn/Điện áp 

Đảm bảo rằng hệ thống AltoStar® AM16 được kết nối với ổ cắm 115 hoặc 230 VAC (50Hz hoặc 
60Hz). Hệ thống AltoStar® AM16 tự động nhận dạng bất kỳ điện áp nào trong phạm vi đó mà không 
cần sự can thiệp của người dùng. 

Bạn nên sử dụng Bộ lưu điện (UPS) cho hệ thống AltoStar® AM16. 

Đảm bảo rằng hệ thống được nối đất chính xác khi kết nối với nguồn điện. 

Phích cắm chính nằm ở phía trước bên trái hệ thống. 

Các cầu chì cho hệ thống nằm trong ổ cắm điện chính (xem hình bên dưới). 

Trong quá trình lắp đặt/IQ, cầu chì thích hợp sẽ do một kỹ sư dịch vụ hiện trường đã qua đào tạo 
lựa chọn. 

Cắm cáp chính của máy tính và hệ thống vào cùng một ổ cắm điện. Chỉ kết nối chúng với ổ cắm nối 
đất. 

 

CHÚ Ý 

Không đổi dây nguồn được cung cấp/lắp đặt. Trong trường hợp dây nguồn bị hỏng 
hoặc mất, hãy liên hệ với altona Diagnostics GmbH để thay thế. Nếu thay thế dây 
nguồn bằng dây nguồn có định mức không phù hợp, khả năng bảo vệ do thiết bị 
cung cấp có thể bị suy giảm. 

 

 

 

 

Hình 14:  Ổ cắm điện chính với cầu chì phù hợp 

 

 

CHÚ Ý 

Khi thay cầu chì, hãy đảm bảo sử dụng cầu chì thích hợp và đặt nó vào công tắc 
nguồn chính trước khi bật hệ thống.    

Cầu chì 

Giá đỡ cầu chì 
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CHÚ Ý 

Đặt cầu chì thích hợp (xem Chương 8 Thông số kỹ thuật) vào công tắc nguồn chính 
trước khi bật hệ thống. 

Không đổi dây nguồn được cung cấp/lắp đặt. Trong trường hợp dây nguồn bị hỏng hoặc 
mất, hãy liên hệ với altona Diagnostics GmbH để thay thế. Nếu thay thế dây nguồn bằng 
dây nguồn có định mức không phù hợp, khả năng bảo vệ do thiết bị cung cấp có thể bị 
suy giảm. 

Khi thay thế cầu chì, hãy đảm bảo sử dụng cầu chì thích hợp (xem Chương 8 Thông số 
kỹ thuật) và đặt nó vào công tắc nguồn chính trước khi bật hệ thống. 
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3 AltoStar® Connect SW 

AltoStar® Connect SW được cài đặt sẵn trên máy tính do altona Diagnostics GmbH cung cấp. 

Người dùng chịu toàn bộ trách nhiệm đảm bảo bảo vệ thích đáng trước: 

• Truy cập trái phép vào máy tính qua mạng máy tính. 

• Truy cập cục bộ trái phép vào phần mềm. Sử dụng tài khoản người dùng được bảo vệ bằng 
mật khẩu khi cài đặt Microsoft Windows® để ngăn truy cập trái phép.  

• Vi rút phần mềm và phần mềm độc hại.  

• Mất điện và dao động điện áp. Vì lý do bảo đảm an toàn và bảo toàn dữ liệu, nên sử dụng 
Bộ lưu điện (UPS), vì sự cố mất điện hoặc dao động điện áp có thể làm mất hoặc hỏng dữ 
liệu và quá trinh chạy bị ngắt. 

 

 

LƯU Ý 

Sử dụng tài khoản người dùng được bảo vệ bằng mật khẩu khi cài đặt Microsoft 
Windows® để ngăn truy cập trái phép. 

 

AltoStar® Connect SW có giao diện người dùng đồ họa cho phép người dùng tương tác với hệ thống. 
Với AltoStar® Connect SW, người dùng có thể: 

• Quản lý các cài đặt hệ thống (tùy thuộc vào đặc quyền tài khoản người dùng) 

• Quản lý các giao thức tinh sạch và xét nghiệm (tùy thuộc vào đặc quyền tài khoản người 
dùng) 

• Thực hiện bảo trì hệ thống 

• Tiến hành chạy quy trình AltoStar® bao gồm: 

o Lập trình một lần chạy 

o Thực hiện chạy tinh sạch mẫu 

o Xem kết quả tinh sạch mẫu 

o Thực hiện chạy đặt phản ứng PCR 

o Xem kết quả chạy đặt phản ứng PCR 

o Chuyển đĩa PCR và thông tin chạy đến máy realtime PCR được kết nối. 

• Tiến hành chạy quy trình Sample transfer (chuyển mẫu) bao gồm: 

o Lập trình một lần chạy 

o Thực hiện chạy chuyển mẫu để tinh sạch trên thiết bị tinh sạch bên ngoài 

o Xem kết quả chuyển mẫu 

o Thực hiện chạy đặt phản ứng PCR với chất rửa giải từ thiết bị tinh sạch bên ngoài 

o Xem kết quả chạy đặt phản ứng PCR 

o Chuyển đĩa PCR và thông tin chạy đến máy realtime PCR được kết nối. 
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• Tiến hành chạy quy trình External Purification (tinh sạch bên ngoài) bao gồm: 

o Lập trình một lần chạy 

o Thực hiện chạy đặt phản ứng PCR với chất rửa giải từ thiết bị tinh sạch bên ngoài 

o Xem kết quả chạy đặt phản ứng PCR 

o Chuyển đĩa PCR và thông tin chạy đến máy realtime PCR được kết nối. 

3.1 Tài khoản người dùng 

Có thể sử dụng các tài khoản khác nhau được tạo trong hệ điều hành Microsoft Windows® của máy 
tính chạy AltoStar® Connect SW để vận hành AltoStar® Connect SW. Máy tính được cung cấp kèm 
theo hai tài khoản người dùng ‘Laboperator’ và ‘Labadmin’ cài đặt sẵn. Các tài khoản này có các 
đặc quyền khác nhau: 

 

Bảng 2: Tài khoản người dùng 

 Laboperator Labadmin 

Nhóm người dùng Windows® 

Lab Operator 
(Đơn vị vận 

hành) 

Lab Service 
(Đơn vị dịch 

vụ) 

Thực hiện bảo trì thiết bị ✔ ✔ 

Tiến hành chạy quy trình làm việc của 

AltoStar® 
✔ ✔ 

Tiến hành chạy quy trình làm việc Chuyển 
mẫu 

✔ ✔ 

Thực hiện chạy quy trình làm việc Tinh 
sạch bên ngoài 

✔ ✔ 

Quản lý cài đặt hệ thống X ✔ 

Quản lý các giao thức Tinh sạch và Xét 
nghiệm 

X ✔ 

 

Đề xuất tạo một tài khoản Windows® cho mỗi người dùng để đảm bảo truy suất. Tài khoản người 
dùng Windows đã dùng trong quy trình sẽ được theo dõi trong các tệp dữ liệu báo cáo lần chạy. 

Khi tạo tài khoản người dùng trong Windows®, tài khoản đó phải được phân nhóm người dùng 
Windows® cụ thể để cấp các đặc quyền được minh họa trong Bảng 2: Tài khoản người dùng. 

Để cấp các đặc quyền của người dùng bình thường, hãy thêm tài khoản người dùng Windows® mới 
vào nhóm người dùng Windows® ‘Lab Operator’ trong Windows® ‘Local Users and Groups 
management’ (lusrmgr.exe). 

Để cấp đặc quyền của quản trị viên, hãy thêm tài khoản người dùng Windows® mới vào nhóm người 
dùng Windows® ‘Lab Service’ trong Windows® ‘Local Users and Groups management’ (lusrmgr.exe). 

Để biết thêm thông tin và được trợ giúp, hãy liên hệ với altona Diagnostics GmbH. 
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3.2 Khởi động AltoStar® Connect SW 

Để khởi động hệ thống, hãy bật hệ thống AltoStar® AM16 và máy tính chạy AltoStar® Connect SW. 
Thứ tự khởi động hệ thống và máy tính là không quan trọng.  

Bật hệ thống bằng công tắc màu xanh lục phía trước bên trái và khởi động máy tính bằng cách nhấn 
nút nguồn.  

Khi Windows® đã khởi động, hãy khởi động AltoStar® Connect SW bằng biểu tượng a* trên màn 

hình Windows®, thanh tác vụ Windows hoặc trong menu khởi động của Windows®.  

Phần mềm sẽ mở và hiển thị màn hình khởi động. Màn hình bắt đầu mô tả các tùy chọn quy trình 

làm việc khả dụng như đã thiết lập trong cài đặt hệ thống. Các hộp mô tả các giai đoạn riêng của 

mỗi quy trình làm việc và có thể nhấp vào để truy cập giao diện người dùng tương ứng. 

 

Hình 15: Màn hình khởi động của AltoStar® Connect SW  
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3.3 Quy trình làm việc 

AltoStar® Connect SW tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý mẫu thông qua quá trình tinh sạch mẫu 
và cài đặt lần chạy PCR. Có thể thực hiện tinh sạch bằng một trong ba tùy chọn quy trình làm việc: 

• Trên hệ thống AltoStar® AM16 kết hợp với AltoStar® Purification Kit 1.5 (Quy trình AltoStar®) 

• Trên một thiết bị tinh sạch bên ngoài và hệ thống AltoStar® AM16 sẽ chuyển mẫu từ các ống 
mẫu sang đĩa xử lý của thiết bị tinh sạch bên ngoài (Quy trình Sample Transfer) 

• Trên thiết bị tinh sạch bên ngoài mà không cần chuyển mẫu trên hệ thống AltoStar® AM16 
(Quy trình External Purification) 

 

Bất kể bạn chọn tùy chọn quy trình tinh sạch nào, quy trình cài đặt lần chạy PCR đều giống nhau và 
được thực hiện trên hệ thống AltoStar® AM16 cho cả ba tùy chọn tinh sạch. Các chương sau sẽ 
minh họa quy trình làm việc tinh sạch của AltoStar® và quy trình cài đặt lần chạy PCR. 

Để biết thêm thông tin về các quy trình được minh họa ở đây cũng như quy trình làm việc Chuyển 
mẫu và Tinh sạch bên ngoài, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng phần mềm IVD AltoStar® Connect 
Chương 3.9: Quy trình làm việc Chuyển mẫu: Tinh sạch và 3.10: Quy trình làm việc Tinh sạch bên 
ngoài: Tinh sạch. 

3.4 Quy trình AltoStar®: Tinh sạch 

AltoStar® Connect SW tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý quy trình AltoStar®: Tinh sạch trên hệ 
thống AltoStar® AM16. Quy trình làm việc này bao gồm các bước tuần tự sau: 

1. Lập trình toàn bộ quy trình làm việc cho một mẻ mẫu cố định trong AltoStar® Connect SW. 

2. Chuẩn bị mẫu: Tham khảo Hướng dẫn vận hành AltoStar® Purification Kit 1.5 để biết hướng dẫn 

3. Tinh sạch mẫu trên hệ thống AltoStar® AM16 như đã lập trình ở bước 1. 

4. Đặt phản ứng PCR trên hệ thống AltoStar® AM16 như đã lập trình ở bước 1.  

5. PCR trên CFX96™ DW như đã lập trình ở bước 1. (tham khảo Hướng dẫn vận hành Bộ kit PCR 
altona Diagnostics tương ứng) 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng phần mềm IVD AltoStar® Connect. 

 

 

LƯU Ý 

Việc lập trình cho toàn bộ quy trình làm việc sẽ được hoàn thành ở bước 1. Không 
thể thay đổi quy trình đã lập trình trong các giai đoạn sau của quy trình làm việc. 

 

 

LƯU Ý 

Trước khi bắt đầu quy trình làm việc, hãy đảm bảo rằng tất cả vật liệu và thiết bị 
cần thiết đều có sẵn. 
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LƯU Ý 

Trước khi bắt đầu quy trình làm việc, hãy đảm bảo rằng các thao tác Bảo trì hàng 
ngày và hàng tuần đã được tiến hành và chưa quá hạn kiểm tra và xác minh nửa 
năm một lần. Nếu không thì hệ thống sẽ không xử lý bất kỳ mẫu hoặc hóa chất 
nào. Nên tiến hành Bảo trì hàng ngày khi bật thiết bị lần đầu tiên trong ngày và 
tiến hành Bảo trì hàng tuần vào cuối tuần trước khi tắt hệ thống. Quy trình bảo 
dưỡng sẽ xác minh rằng hệ thống đang hoạt động theo đúng chức năng và sẽ 
nhắc người dùng thực hiện các hành động cần thiết, trong đó có vệ sinh hệ thống. 

3.4.1 Tổng quan về quy trình làm việc tinh sạch của AltoStar® 

 

Hình 16:  Tổng quan về quy trình tinh sạch AltoStar® 

3.4.2 Chuẩn bị mẫu 

Để chuẩn bị và xử lý trước mẫu, vui lòng tham khảo Hướng dẫn vận hành AltoStar® Purification  
Kit 1.5. 

3.4.3 Chuẩn bị hóa chất cho một lần chạy tinh sạch 

Tất cả các bể chứa hóa chất đều được gắn mã vạch để nhận dạng tự động, bản địa hóa và xác 
minh rằng mẻ chạy tuân thủ quy định và chưa hết hạn qua hệ thống AltoStar®.   

 

 

LƯU Ý 

Đảm bảo rằng bốn chữ số cuối trong Số lô của tất cả các bể chứa Đệm ly giải, 
Đệm rửa, Hạt từ, Chất tăng cường và Đệm rửa giải được sử dụng trong một lần 
chạy đều giống hệt nhau. Phần mềm xác minh sự tuân thủ của mẻ chạy trong quá 
trình nạp và hướng dẫn người dùng cho phù hợp. Để thuận tiện cho bạn, bốn chữ 
số này được hiển thị dưới dạng Tải số (LN) ở bên ngoài mỗi hộp thành phần. 

 

Lập trình 
một lần 

chạy

Mẫu đầu vào và chỉ định xét nghiệm PCR 
hoặc nhập từ LIMS (Hệ thống quản lý thông 

tin trong phòng thí nghiệm)

Tạo mẻ 
chạy

Tinh sạch Chuẩn bị 
mẫu

Bắt đầu tinh 
sạch 

Nạp hóa 
chất và mẫu

Dỡ mẫu và hóa chất sau 
khi tinh sạch
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Hình 17:  Mặt bên của hộp có Tải số (LN) 

 

 

LƯU Ý 

Đảm bảo rằng hóa chất trong AltoStar® Purification Kit 1.5 của bạn chưa hết hạn. 
Trong quá trình nạp, phần mềm xác minh xem hóa chất có còn hạn sử dụng không 
và hướng dẫn người dùng cho phù hợp. 

3.4.4 Bắt đầu một lần chạy tinh sạch 

Để bắt đầu quá trình tinh sạch, hãy quay lại Cửa sổ khởi động của AltoStar® Connect SW và chọn 

Start Purification (Bắt đầu tinh sạch) hoặc chọn Purification → Start Purification (Tinh sạch → 
Bắt đầu tinh sạch) trên thanh menu. Thiết lập lần chạy tinh sạch của bạn được hiển thị trong bảng 
Programmed Purification Runs (Lần chạy tinh sạch đã lập trình) ở phía bên trái màn hình. 

 

 

Hình 18:  Màn hình bắt đầu lần chạy 

• Chọn thiết lập lần chạy tinh sạch cần khởi động trong bảng Programmed Purification Runs 
(Lần chạy tinh sạch đã lập trình) 

• Các mẫu được đưa vào thiết lập lần chạy đã chọn sẽ được hiển thị trong bảng ở bên phải 
màn hình (Samples in selected Purification Run) (Các mẫu trong lần chạy tinh sạch đã 
chọn) 

• Nhấp vào nút Start Run (Bắt đầu lần chạy) trên thanh công cụ 

Tải số (LN) 
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Nhấp vào Delete Run (Xóa lần chạy) để xóa hoàn toàn lần chạy tinh sạch được lập trình đã chọn. 
Khi nhấp vào Delete Run (Xóa lần chạy), tất cả cài đặt lần chạy PCR đã lập trình liên quan cũng sẽ 
bị xóa. 

3.4.5 Nạp hệ thống cho một lần chạy tinh sạch 

Khi bắt đầu chạy, hộp thoại Loading (Nạp) sẽ được hiển thị (xem Hình 19: Hộp thoại Purification 
Loading). Vật liệu, hóa chất và mẫu phải được nạp vào các khay chứa phù hợp trước khi nạp các 
khay chứa này lên các đường ray tương ứng trên khay nạp của hệ thống: 

 

Bảng 3: Mô tả khay chứa cho một lần chạy tinh sạch 

Khay 
chứa số 

Rãnh Vật liệu 
Tên khay 

chứa 
Hình ảnh Ghi chú 

1 1 - 6 
5 giá đựng 
đầu tip  
1000 µl 

Giá đựng 
đầu tip 

 

Chỉ đổi các giá đầu tip trống hoàn 
toàn để lấy các giá đầy hoàn toàn. 
Không xử lý các tip riêng lẻ. 

2 7 - 12 

3 giá đựng 
đầu tip  
300 µl  
1 đĩa rửa giải 

Giá đựng 
đĩa và 
đầu tip 

 

Chỉ đổi các giá đầu tip trống hoàn 
toàn để lấy các giá đầy hoàn toàn. 
Không xử lý các tip riêng lẻ. 

Luôn đặt các đĩa có giếng A1 ở bên 
trái vị trí đĩa tương ứng. 

Khi cài đặt lần chạy PCR, đĩa PCR 
phải được đặt ở vị trí phía trước và 
đĩa rửa giải ở vị trí thứ hai phía trước. 

3-4 13-16 

Tối đa bốn 
bể chứa 
Đệm ly giải 
và Đệm rửa 
mỗi khay 
chứa 

Khay bể 
chứa 

 

Có thể nạp vào một hoặc hai khay 
chứa.  

Vị trí của các bể chứa riêng lẻ trên 
khay chứa là tùy ý. 

Đẩy nhẹ các bể chứa xuống đến tận 
đáy của khay chứa. 
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Khay 
chứa số 

Rãnh Vật liệu 
Tên khay 

chứa 
Hình ảnh Ghi chú 

5 17 

Tối đa 24 
ống chất nội 
chuẩn, Hạt 
từ, Chất tăng 
cường và 
Đệm rửa giải 

Khay 
chứa ống 
24 

 

Vị trí của các ống riêng lẻ trên khay 
chứa là tùy ý.  

Đảm bảo có thể nhìn rõ tất cả các mã 
vạch của ống qua cửa sổ của khay 
chứa. 

Đẩy nhẹ các ống xuống đến tận đáy 
của khay chứa. 

6 - 11 18 - 23 

Tối đa 96 
mẫu trên bất 
kỳ sự kết 
hợp nào của 
hai loại khay 
chứa này 

Khay 
chứa  
24-ống 

 

Tối đa 24 ống mẫu có đường kính 
14,5 mm - 18 mm mỗi khay chứa. 

Vị trí của các ống riêng lẻ trên khay 
chứa là tùy ý. 

Đảm bảo có thể nhìn rõ tất cả các mã 
vạch của ống qua cửa sổ của khay 
chứa. 

Đẩy nhẹ các ống xuống đến tận đáy 
của khay chứa. 

Khay 
chứa  
32-ống 

 

Tối đa 32 ống mẫu có đường kính  
11 mm - 14 mm mỗi khay chứa. 

Vị trí của các ống riêng lẻ trên khay 
chứa là tùy ý. 

Đảm bảo có thể nhìn rõ tất cả các mã 
vạch của ống qua cửa sổ của khay 
chứa. 

Đẩy nhẹ các ống xuống đến tận đáy 
của khay chứa. 

12 24 - 30 

1 đĩa xử lý 
1 tấm đặt 
đầu tip 
1 giá đặt đầu 
tip 

Khay 
chứa 
Heater 
Shaker 

 

Khay chứa này không thể tháo rời và 
do đó Autoload sẽ không tự nạp. Phải 
dùng tay đặt các vật lên khay chứa 
trong hệ thống. 

Đảm bảo cả hai đĩa và khay chứa 
đều được đặt đúng vị trí. 

 

 

CHÚ Ý 

Tháo nắp của tất cả các ống trước khi xếp khay chứa lên khay nạp. Việc để ống 
đậy nắp có thể dẫn đến kết quả sai, quy trình chạy bị ngắt và hư hỏng hệ thống. 
Bảo quản nắp trong không gian sạch sẽ để tránh nhiễm bẩn. Sử dụng lại các nắp 
để đóng các ống sau khi chạy. 
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CHÚ Ý 

Tháo giấy bạc niêm phong của tất cả các bể chứa đệm trước khi xếp khay chứa 
lên khay nạp. Việc để ống đậy nắp có thể dẫn đến kết quả sai, quy trình chạy bị 
ngắt và hư hỏng hệ thống. Vứt bỏ các giấy bạc niêm phong. Để đóng các bể chứa 
đệm sau khi chạy, hãy sử dụng các giấy bạc niêm phong lại mới. 

 

 

CHÚ Ý 

Luôn sử dụng đĩa xử lý mới để tránh kết quả sai sót. 

 

 

LƯU Ý 

Trước khi xếp các khay chứa lên khay nạp: 

• Đảm bảo rằng không có khay chứa nào được xếp lên sàn thao tác bên trong 
hệ thống. 

• Đảm bảo rằng mã vạch trên mỗi khay chứa hướng về phía sau phía bên phải 
(về phía đầu đọc mã vạch trên Autoload). 
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Hình 19: Hộp thoại Purification Loading 

Hộp thoại Loading (Nạp) bao gồm hình ảnh trực quan sàn thao tác của hệ thống ở nửa trên và một 
bảng liệt kê tất cả các vật được nạp ở nửa dưới.  

Bắt đầu bằng cách chọn các dòng trong bảng bằng cách nhấp vào từng dòng một từ trên xuống.  

Vị trí của vật liệu đang được chọn trong bảng hộp thoại Loading (Nạp) được hiển thị rõ hơn: 

• Bằng màu đỏ trong hình ảnh ở trên cùng. 

• Bằng cách nhấp nháy đèn nạp của hệ thống phía trên đường ray nơi đặt khay chứa đựng 
các vật phẩm tương ứng. 

 

Cẩn thận làm theo hướng dẫn trong cột Comment (Nhận xét). 
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Để nạp khay chứa, lắp khay chứa vào các rãnh giữa các khối trượt phía trước và phía sau của khay 
nạp cho đến khi chúng chạm vào các điểm móc dừng ở phía ngoài cùng của khay nạp. Không đẩy 
các khay chứa quá các điểm móc dừng. 

 

 

CHÚ Ý 

Không di chuyển hoặc loại bỏ các đầu tip riêng lẻ trên giá đầu tip vì điều này sẽ 
ảnh hưởng đến bộ đếm đầu tip của phần mềm. Nếu người dùng sửa đổi vị trí đầu 
tip, có thể đặt lại bộ đếm đầu tip 1000 µl và đầu tip 300 µl bằng cách đánh dấu 
vào các hộp kiểm tương ứng ở cuối Hộp thoại Loading (Nạp). Trong trường hợp 
này, tất cả các vị trí đầu tip trên khay chứa 1 và 2 phải được lấp đầy hoàn toàn. 
Người dùng phải xác nhận rằng tất cả các giá đầu tip đã được lấp đầy hoàn toàn 
trong hộp thoại Reset Tip Counters (Đặt lại bộ đếm đầu tip) tiếp theo. 

 

 

CHÚ Ý 

Khi xử lý các mẫu bệnh phẩm, hãy mặc trang phục bảo hộ cá nhân, bao gồm cả 
găng tay dùng một lần, để tránh nhiễm trùng. Rửa tay kỹ sau khi tháo găng tay và 
vứt bỏ găng tay dưới dạng chất thải có nguy cơ sinh học. 

 

 

CHÚ Ý 

Để ngăn ngừa hư hỏng khay chứa và giảm nguy cơ nhiễm bẩn, hãy mở rộng các 
bộ phận bảo vệ an toàn bất cứ khi nào xếp khay chứa lên khay nạp. 

 

 

CHÚ Ý 

Luôn sử dụng đĩa giếng sâu mới trong mô-đun tấm đặt đầu tip để tránh kết quả 
sai sót. 

 

 

CHÚ Ý 

Luôn sử dụng giá đầu tip trống trong mô-đun tấm đặt đầu tip chưa được sử dụng 
ở vị trí đó. 

 

 

LƯU Ý 

Không hoán đổi vị trí của bất kỳ vật liệu đã nạp nào sau khi nó đã được Autoload 
nạp vào hệ thống, vì điều này có thể dẫn đến kết quả thử nghiệm không chính 
xác, quy trình chạy bị ngắt và hư hỏng thiết bị. 

 

 

LƯU Ý 

Kiểm tra để đảm bảo rằng tấm thải đầu tip và thùng chứa tip thải ở đúng vị trí và 
một túi đựng chất thải mới đã được đặt vào bể chứa. 
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Sau khi tất cả các khay chứa được xếp vào đúng rãnh trên khay nạp, hãy nhấp vào OK trong hộp 
thoại nạp. Khi nhấp vào Cancel (Hủy), quy trình chạy sẽ bị hủy bỏ, nhưng có thể bắt đầu lại. 

Sau khi nhấp vào OK, hộp thoại Tip Park Plate (Tấm đặt đầu tip) sẽ được hiển thị (xem Hình 20: 
Hộp thoại tấm đặt đầu tip). Mã vạch tấm phải được quét hai lần bằng máy quét mã vạch cầm tay 
hoặc nhập bằng bàn phím để đảm bảo rằng tấm chưa được sử dụng trong các lần chạy trước. Nhấp 
vào OK để xác nhận đầu vào. 

 

 

Hình 20:  Hộp thoại tấm đặt đầu tip 

 

Hệ thống sẽ nạp các khay chứa bằng Autoload và tự động xác minh: 

• Nhận dạng và định vị chính xác các khay chứa được nạp 

• Nhận dạng chính xác các vật phẩm được nạp vào khay chứa 

• Vị trí của các vật phẩm được nạp vào khay chứa 

• Số lô giống nhau của Đệm ly giải, Đệm rửa, Hạt từ, Chất tăng cường và Đệm rửa giải 

• Tất cả các hóa chất đã nạp đều còn hạn sử dụng 

• Có đủ thể tích hóa chất 

• Sự khác thường của mã vạch mẫu 

• Vị trí chính xác của các vật phẩm được nạp bằng tay vào khay chứa Heater Shaker 

• Vị trí chính xác của tấm thải đầu tip 

 

Nếu bất kỳ phép kiểm tra nào trong số này cho kết quả không đạt thì sẽ có hộp thoại thông báo cho 
người dùng nêu rõ sự cố và hướng dẫn để khắc phục sự cố cho phù hợp. Để biết thêm thông tin về 
việc xử lý lỗi, hãy xem Hướng dẫn sử dụng phần mềm IVD AltoStar® Connect. 

Nếu tất cả phép kiểm tra đều cho kết quả đạt thì hộp thoại Loading Complete (Nạp hoàn tất) sẽ 
hiển thị. Xác nhận thông báo Loading Complete (Nạp hoàn tất) bằng cách nhấp vào OK hoặc đợi 
10 giây. 
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Hình 21:  Hộp thoại Loading complete (Nạp hoàn tất)  

 

Hệ thống hiện sẽ tiến hành tinh sạch tự động, không yêu cầu thêm thao tác của người dùng cho 
đến khi lần chạy kết thúc. Nếu bạn nhấp vào Cancel (Hủy), quá trình chạy sẽ bị ngắt. Sau khi ngắt, 
bạn có thể bắt đầu lại quá trình chạy đến thời điểm này vào một lúc khác. 

 

 

CHÚ Ý 

Không đẩy hoặc kéo khay chứa hoặc cửa hệ thống trong quá trình chạy vì điều 
này có thể làm ngắt quá trình chạy. 

 

 

LƯU Ý 

Việc ngắt quá trình chạy sau khi đóng hộp thoại Loading Complete (Nạp hoàn 
tất) sẽ làm mất hiệu lực của thiết lập lần chạy và ngăn việc khởi động lại.  

 

 

LƯU Ý 

Khối lượng mẫu không được hệ thống kiểm tra trước khi chuyển mẫu. Các mẫu 
ngắn sẽ được gắn cờ lỗi trong bước chuyển mẫu và sẽ không được xử lý thêm. 
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3.4.6 Trong lần chạy tinh sạch 

Quy trình chạy tinh sạch sẽ được tiến hành mà không cần sự can thiệp của người dùng sau khi bắt 
đầu. Sau khi chuyển mẫu vào đĩa xử lý, có thể dỡ (các) khay chứa mẫu xuống bất kỳ lúc nào. Nút 
Unload samples (Dỡ mẫu) trên thanh công cụ sẽ hoạt động và có thể nhấp vào. (Các) khay chứa 
mẫu sẽ được dỡ khỏi sàn thao tác và có thể tháo các ống mẫu ra. Quy trình chạy sẽ không bị gián 
đoạn. 

 

Hình 22:  Nút dỡ mẫu 

3.4.7 Buộc ngắt 

Có thể ngắt quy trình chạy bằng cách nhấp vào nút Abort run (Ngắt lần chạy) trên thanh công cụ 
và xác nhận ngắt lần chạy trong hộp thoại Abort Run (Ngắt lần chạy) tiếp theo. 

 

 

CHÚ Ý 

Sau khi bị ngắt thì không thể bắt đầu lại quy trình chạy. Tất cả dữ liệu và hóa chất 
đã sử dụng đều sẽ bị mất và quy trình chạy sẽ bị gắn cờ lỗi. 

3.4.8 Kết thúc lần chạy tinh sạch 

Khi kết thúc quy trình chạy, hộp thoại Run Finished (Kết thúc lần chạy) sẽ được hiển thị. Đảm bảo 
khay nạp trống và xác nhận hộp thoại Run Finished (Kết thúc lần chạy) bằng cách nhấp vào OK. 
Hệ thống sẽ dỡ các khay chứa. Đảm bảo không cản trở các khay chứa đang được dỡ. 

Sau khi dỡ, hộp thoại Maintenance (Bảo trì) được hiển thị (xem Hình 23: Hộp thoại Maintenance 
(Bảo trì) sau khi kết thúc lần chạy). Làm theo hướng dẫn của hộp thoại Maintenance (Bảo trì). 

 

Hình 23:  Hộp thoại Maintenance (Bảo trì) sau khi kết thúc lần chạy 
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Sử dụng bảng của hộp thoại để xác định các hóa chất có thể sử dụng lại trong các lần chạy tiếp 
theo. Vứt bỏ tất cả các hóa chất không được liệt kê trong bảng. Tham khảo Hướng dẫn vận hành 
AltoStar® Purification Kit 1.5 để biết thông tin về việc niêm phong, bảo quản và thải bỏ. 

Xác nhận hộp thoại Maintenance (Bảo trì) bằng cách nhấp vào Ok. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn sử dụng phần mềm IVD AltoStar® Connect. 

3.5 Cài đặt lần chạy PCR 

Quy trình cài đặt lần chạy PCR là giống nhau bất kể quy trình làm việc tinh sạch được chọn cho các 
mẫu (quy trình làm việc AltoStar®, quy trình làm việc Chuyển mẫu hay quy trình làm việc Tinh sạch 
bên ngoài). 

3.5.1 Chuẩn bị hóa chất cho cài đặt lần chạy PCR 

Tất cả hóa chất phải được rã đông hoàn toàn, trộn (bằng pipet hoặc vortex nhẹ) và ly tâm ngắn 
trước khi sử dụng. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn vận hành Bộ kit PCR altona 
Diagnostics tương ứng. 

Tất cả các ống hóa chất đều được gắn mã vạch để nhận dạng tự động, bản địa hóa và xác minh 
rằng mẻ chạy tuân thủ quy định và chưa hết hạn qua hệ thống AltoStar®.  

 

 

CHÚ Ý 

Luôn đeo găng tay bảo vệ không có bột dùng một lần khi xử lý các bộ phận của 
bộ kit. 

 

 

CHÚ Ý 

Không chuyển bất kỳ chất lỏng nào theo cách thủ công. 

 

 

LƯU Ý 

Đảm bảo rằng tất cả các thành phần của Bộ kit PCR altona Diagnostics là từ cùng 
một mẻ. Phần mềm xác minh sự tuân thủ của mẻ chạy trong quá trình nạp và 
hướng dẫn người dùng cho phù hợp. 

 

 

LƯU Ý 

Đảm bảo rằng hóa chất của Bộ kit PCR altona Diagnostics của bạn chưa hết hạn. 
Phần mềm xác minh xem hóa chất có còn hạn sử dụng không và hướng dẫn người 
dùng cho phù hợp. 
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LƯU Ý 

Có thể xem trước các thành phần bắt buộc của Bộ kit PCR altona Diagnostics cho 
một lần chạy nhất định trong AltoStar® Connect SW (xem Chương 3.5.2 Bắt đầu 
cài đặt lần chạy PCR). Điều này cho phép chuẩn bị các thành phần cần thiết trong 
lần chạy tinh sạch trước đó. 

 

 

LƯU Ý 

Lần chạy PCR tiếp theo phải được bắt đầu trong vòng 30 phút sau khi hoàn thành 
cài đặt lần chạy PCR. 

 

Trước khi bắt đầu cài đặt lần chạy PCR, hãy đảm bảo vật liệu cần thiết cho lần chạy PCR tiếp theo 
có sẵn và sẵn dùng vào cuối quá trình cài đặt lần chạy PCR để tránh lưu trữ đĩa PCR đã hoàn thành 
trong thời gian quá dài: 

• Giấy bạc niêm phong đĩa PCR 

• Máy hàn nhiệt 

• Máy luân nhiệt CFX96™ DW 

3.5.2 Bắt đầu cài đặt lần chạy PCR 

Có thể bắt đầu cài đặt PCR cho Bộ kit PCR AltoStar® ngay sau khi quá trình tinh sạch liên quan đã 
hoàn tất. Cách lập trình một lần chạy và bắt đầu lần chạy tinh sạch được giải thích trong Hướng dẫn 
sử dụng phần mềm IVD AltoStar® Connect trong các chương Lập trình một lần chạy và Bắt đầu lần 
chạy tinh sạch cũng như các chương Lập trình một lần chạy và Bắt đầu lần chạy chuyển mẫu. Để 
bắt đầu cài đặt lần chạy PCR, hãy quay lại Cửa sổ bắt đầu của AltoStar® Connect SW và chọn 
Start PCR Setup (Bắt đầu đặt phản ứng PCR) hoặc chọn PCR → Start PCR Setup  
(PCR → Bắt đầu đặt phản ứng PCR) trên thanh menu. Lần chạy đặt phản ứng PCR của bạn được 
hiển thị trong bảng Programmed PCR Setup Runs (Lần chạy đặt phản ứng PCR đã lập trình) ở 
phía bên trái màn hình. 

 



Hệ thống AltoStar® AM16 - Hướng dẫn vận hành IVD 

627108_VI-00  35 

 

Hình 24:  Màn hình bắt đầu lần chạy đặt phản ứng PCR 

• Chọn lần chạy đặt phản ứng PCR cần khởi động trong bảng Programmed PCR Setup Runs 
(Lần chạy đặt phản ứng PCR đã lập trình). 

• Các mẫu được đưa vào thiết lập lần chạy đã chọn được hiển thị trong bảng Samples in 
selected PCR Setup Run (Các mẫu trong lần chạy đặt phản ứng PCR đã chọn) ở phía trên 
bên phải màn hình. 

• Các kiểm chuẩn được đưa vào thiết lập lần chạy đã chọn được hiển thị trong bảng Controls 
in selected PCR Setup Run (Kiểm chuẩn trong lần chạy đặt phản ứng PCR đã chọn) ở phía 
giữa bên phải màn hình. 

• Số lượng ống hóa chất chính cần thiết cho thiết lập lần chạy đã chọn được hiển thị trong 
Required master tubes for the selected PCR Setup Run (Ống hóa chất chính cần thiết 
cho lần chạy đặt phản ứng PCR đã chọn) ở phía dưới bên phải màn hình. 

• Nhấp vào nút Start Run (Bắt đầu lần chạy) trên thanh công cụ để khởi động thiết lập lần 
chạy PCR đã chọn.  

• Nhấp vào Delete Run (Xóa lần chạy) để xóa hoàn toàn cài đặt lần chạy PCR được lập trình 
đã chọn.  

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn sử dụng phần mềm IVD AltoStar® Connect. 

 

 

LƯU Ý 

Có thể truy cập lần chạy đặt phản ứng PCR bất kỳ lúc nào sau khi lập trình, kể cả 
trong một quy trình tinh sạch hoặc lần chạy đặt phản ứng PCR đang diễn ra. Bằng 
cách này, bạn có thể xem và chuẩn bị trước các hóa chất cần thiết cho lần chạy 
đặt phản ứng PCR sắp tới để có thể bắt đầu lần chạy đặt phản ứng PCR ngay sau 
khi kết thúc lần chạy đang diễn ra. 
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LƯU Ý 

Nếu nút Start Run (Bắt đầu lần chạy) không hoạt động thì nghĩa là quy trình tinh 
sạch dẫn đến thiết lập lần chạy PCR hiện được chọn vẫn chưa hoàn tất. Tham 
khảo cột Purification Status (Trạng thái tinh sạch) trong bảng Programmed PCR 
setup Runs (Lần chạy đặt phản ứng PCR đã lập trình) để biết thông tin. 

3.5.3 Nạp hệ thống cho cài đặt lần chạy PCR 

Khi bắt đầu chạy, hộp thoại Loading (Nạp) sẽ được hiển thị (xem Hình 25: Hộp thoại Loading cho 
lần chạy đặt phản ứng PCR). Vật liệu, hóa chất và mẫu phải được nạp vào các khay chứa phù hợp 
trước khi nạp các khay chứa này lên các rãnh tương ứng trên khay nạp của hệ thống: 

 

Bảng 4: Mô tả khay chứa: Lần chạy đặt phản ứng PCR 

Khay 
chứa 

số 
Rãnh Vật liệu 

Tên 
khay 
chứa 

Hình ảnh Ghi chú 

1 1 - 6 
5 giá đựng 
đầu tip 
1000 µl 

Khay 
chứa 

đầu tip 

 

Chỉ đổi các giá đầu tip trống hoàn 
toàn để lấy các giá đầy hoàn toàn. 
Không xử lý các tip riêng lẻ. 

2 7 - 12 

3 giá đựng 
đầu tip 
300 µl 

1 đĩa rửa 
giải 

1 đĩa PCR 

Khay 
chứa đĩa 
và đầu 

típ 

 

Chỉ đổi các giá đầu tip trống hoàn 
toàn để lấy các giá đầy hoàn toàn. 
Không xử lý các tip riêng lẻ. 

Luôn đặt các đĩa có giếng A1 ở bên 
trái vị trí đĩa tương ứng. 

Đĩa PCR được đặt ở vị trí ngoài 
cùng phía trước, đĩa rửa giải ở vị trí 
thứ hai phía trước của khay chứa 
này.  

3 13 

Một ống 
gộp mẫu 
cho mỗi xét 
nghiệm 

Khay 
chứa  

24-ống 

 

Có thể nạp một khay chứa.  

Vị trí của các ống riêng lẻ trên khay 
chứa là tùy ý. 

Đẩy nhẹ các ống xuống đến tận đáy 
của khay chứa. 
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Khay 
chứa 

số 
Rãnh Vật liệu 

Tên 
khay 
chứa 

Hình ảnh Ghi chú 

4 - 7 14 - 17 

Ống chính 
và ống tiêu 
chuẩn/kiểm 
chuẩn của 
các xét 
nghiệm 

Khay 
chứa  

32-ống 

 

Vị trí của các ống riêng lẻ trên khay 
chứa là tùy ý.  

Đảm bảo có thể nhìn rõ tất cả các 
mã vạch của ống qua cửa sổ của 
khay chứa. 

Đẩy nhẹ các ống xuống đến tận đáy 
của khay chứa. 

 

 

CHÚ Ý 

Tháo nắp của tất cả các ống trước khi xếp khay chứa lên khay tải. Vứt bỏ tất cả 
các nắp đậy. Dùng nắp mới để đóng các ống sau khi chạy. 

 

 

LƯU Ý 

Trước khi xếp các khay chứa lên khay nạp: 

• Đảm bảo rằng không có khay chứa nào được xếp lên sàn thao tác bên trong 
hệ thống. 

• Đảm bảo rằng mã vạch trên mỗi khay chứa hướng về phía sau phía bên phải 
(về phía đầu đọc mã vạch trên Autoload). 
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Hình 25:  Hộp thoại Loading cho lần chạy đặt phản ứng PCR 

Hộp thoại Loading (Nạp) bao gồm hình ảnh trực quan sàn thao tác của hệ thống ở nửa trên và một 
bảng liệt kê tất cả các vật được nạp ở nửa dưới. 

Bắt đầu bằng cách chọn các dòng trong bảng bằng cách nhấp vào từng dòng một từ trên xuống.  

Vị trí của vật liệu đang được chọn trong bảng hộp thoại Loading (Nạp) được hiển thị rõ hơn: 

• Bằng màu đỏ trong hình ảnh ở trên cùng 

• Bằng cách nhấp nháy đèn nạp của hệ thống phía trên rãnh nơi đặt khay chứa đựng các vật 
phẩm tương ứng. 
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Cẩn thận làm theo hướng dẫn trong cột Comment (Nhận xét). 

Để nạp khay chứa, lắp khay chứa vào các rãnh giữa các khối trượt phía trước và phía sau của khay 
nạp cho đến khi chúng chạm vào các điểm móc dừng ở phía ngoài cùng của khay nạp. Không đẩy 
các khay chứa quá các điểm móc dừng. 

 

 

CHÚ Ý 

Luôn đeo găng tay bảo vệ không bột dùng một lần khi xử lý các bộ phận của bộ 
kit. 

 

 

CHÚ Ý 

Để ngăn ngừa hư hỏng khay chứa và giảm nguy cơ nhiễm bẩn, hãy mở rộng các 
bộ phận bảo vệ an toàn bất cứ khi nào xếp khay chứa lên khay nạp. 

 

 

CHÚ Ý 

Không di chuyển hoặc xóa các tip riêng lẻ trên giá đầu tip vì điều này sẽ ảnh hưởng 
đến bộ đếm đầu tip của phần mềm. Nếu người dùng sửa đổi vị trí đầu tip, có thể 
đặt lại bộ đếm đầu tip 1000 µl và đầu tip 300 µl bằng cách đánh dấu vào các hộp 
kiểm tương ứng ở cuối Hộp thoại Loading (Nạp). Trong trường hợp này, tất cả các 
vị trí đầu tip trên khay chứa 1 và 2 phải được lấp đầy hoàn toàn. Người dùng phải 
xác nhận rằng tất cả các giá đầu tip đã được lấp đầy hoàn toàn trong hộp thoại 
Reset Tip Counters (Đặt lại bộ đếm đầu tip) tiếp theo. 

 

 

LƯU Ý 

Không hoán đổi vị trí của bất kỳ vật liệu đã nạp nào sau khi nó đã được Autoload 
nạp vào hệ thống, vì điều này có thể dẫn đến kết quả thử nghiệm không chính xác, 
quy trình chạy bị ngắt và hư hỏng thiết bị. 

 

 

LƯU Ý 

Chỉ sử dụng vật liệu như được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng AltoStar® PCR.  

 

 

LƯU Ý 

Kiểm tra để đảm bảo rằng tấm thải đầu tip và thùng chứa tip thải ở đúng vị trí và 
một túi đựng chất thải mới đã được đặt vào bể chứa. 

 

Sau khi tất cả các khay chứa được xếp vào đúng đường ray trên khay tải, hãy nhấp vào OK trong 
hộp thoại nạp. Khi nhấp vào Cancel (Hủy), quy trình chạy sẽ bị hủy bỏ, nhưng có thể bắt đầu lại. 

Hệ thống sẽ nạp các khay chứa bằng Autoload và tự động xác minh: 
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• Nhận dạng và định vị chính xác các khay chứa được nạp 

• Nhận dạng chính xác các vật phẩm được nạp vào khay chứa 

• Vị trí của các vật phẩm được nạp vào khay chứa 

• Sự thống nhất số lô hóa chất của từng bộ kit riêng lẻ 

• Tất cả các hóa chất đã nạp đều còn hạn sử dụng 

• Vị trí chính xác của tấm thải đầu tip 

 

Nếu bất kỳ phép kiểm tra nào trong số này cho kết quả không đạt thì sẽ có hộp thoại thông báo cho 
người dùng nêu rõ sự cố và hướng dẫn để khắc phục sự cố cho phù hợp. 

Để biết thêm thông tin về việc xử lý lỗi, hãy xem Hướng dẫn sử dụng phần mềm IVD AltoStar® 
Connect. 

Nếu tất cả phép kiểm tra đều cho kết quả đạt thì hộp thoại Loading Complete (Nạp hoàn tất) sẽ 
hiển thị. Xác nhận thông báo Loading Complete (Nạp hoàn tất) bằng cách nhấp vào OK hoặc đợi 
10 giây. 

 

Hình 26:  Hộp thoại Loading Complete (Nạp hoàn tất) 

Hệ thống hiện sẽ tự động tiến hành lần chạy đặt phản ứng PCR, không yêu cầu thêm thao tác của 
người dùng cho đến khi lần chạy kết thúc. Nếu bạn nhấp vào Cancel (Hủy), quá trình chạy sẽ bị 
ngắt. Sau khi ngắt, bạn có thể bắt đầu lại quá trình chạy đến thời điểm này vào một lúc khác. 

 

 

CHÚ Ý 

Không đẩy hoặc kéo khay chứa hoặc cửa hệ thống trong quá trình chạy tinh sạch 
vì điều này có thể làm ngắt quá trình chạy. 

 

 

LƯU Ý 

Việc ngắt quá trình chạy sau khi xác nhận hộp thoại Loading Complete (Nạp hoàn 
tất) sẽ làm mất hiệu lực của thiết lập lần chạy và ngăn việc khởi động lại. 

 

 

LƯU Ý 

Thể tích hóa chất đã nạp không được kiểm tra trong quá trình nạp. Đảm bảo chỉ 
nạp các ống hóa chất chính chưa sử dụng. Các ống chứa chất kiểm chuẩn và tiêu 
chuẩn định lượng chứa đủ thể tích cho bốn lần chạy. Không sử dụng ống tiêu 
chuẩn định lượng và kiểm chuẩn trong hơn bốn lần chạy. 
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3.5.4 Trong quá trình chạy đặt phản ứng PCR 

Lần chạy đặt phản ứng PCR sẽ được tiến hành mà không cần sự can thiệp của người dùng sau khi 
bắt đầu.  

3.5.5 Buộc ngắt 

Có thể ngắt quy trình chạy bằng cách nhấp vào nút Abort run (Ngắt lần chạy) trên thanh công cụ 
và xác nhận ngắt lần chạy trong hộp thoại Abort Run (Ngắt lần chạy) tiếp theo. 

 

 

CHÚ Ý 

Sau khi bị ngắt thì không thể bắt đầu lại quy trình chạy. Tất cả dữ liệu và hóa chất 
đã sử dụng đều sẽ bị mất và quy trình chạy sẽ bị gắn cờ lỗi. 

3.5.6 Kết thúc quá trình cài đặt lần chạy PCR 

Khi kết thúc quy trình chạy, hộp thoại Run Finished (Kết thúc lần chạy) sẽ được hiển thị. Đảm bảo 
khay tải trống và xác nhận hộp thoại Run Finished (Kết thúc lần chạy) bằng cách nhấp vào OK. Hệ 
thống sẽ dỡ các khay chứa. Đảm bảo không cản trở các khay chứa đang được dỡ. Sau khi dỡ, hộp 
thoại Maintenance (Bảo trì) được hiển thị (xem Hình 27: Hộp thoại Bảo trì sau khi chạy). 

 

 

Hình 27:  Hộp thoại Bảo trì sau khi chạy  

Xác nhận hộp thoại Maintenance (Bảo trì) bằng cách nhấp vào Ok. 

Để biết thêm thông tin về việc bảo trì, hãy xem Hướng dẫn sử dụng phần mềm IVD AltoStar® 
Connect. 
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4 Bảo trì 

Cần thực hiện các quy trình bảo trì định kỳ để đảm bảo vận hành hệ thống AltoStar® AM16 và các 
phụ kiện một cách an toàn và đáng tin cậy. 

Khi sử dụng IVD, các quy trình bảo trì là bắt buộc và được thực thi bởi phần mềm. Nếu đã quá hạn 
bảo trì hoặc xác minh thì sẽ không thể bắt đầu các lần chạy. 

4.1 Khoảng thời gian bảo trì 

• Bảo trì hàng ngày: Phải thực hiện mỗi 24 giờ. Nên thực hiện sau khi khởi động hệ thống 
AltoStar® AM16. 

• Bảo trì hàng tuần: Phải thực hiện 7 ngày một lần. Nên thực hiện vào cuối tuần trước khi tắt 
hệ thống AltoStar® AM16. Nếu bất kỳ bộ phận nào của hệ thống, khay chứa hoặc giá đựng 
bị nhiễm bẩn, phải thực hiện quy trình bảo trì hàng tuần. 

• Xác nhận: Phải thực hiện 200 ngày một lần. Việc xác nhận và bảo trì phòng ngừa sẽ do một 
chuyên viên kỹ thuật (FSE) đã qua đào tạo của Hamilton thực hiện. 

 

 

LƯU Ý 

Nếu bất kỳ bộ phận nào của hệ thống, khay chứa hoặc giá đựng bị nhiễm bẩn, 
phải thực hiện quy trình bảo trì hàng tuần. 

4.2 Vật liệu thiết yếu 

• Găng tay cao su dùng một lần 

• Kính bảo hộ 

• Áo choàng phòng thí nghiệm 

• Khăn giấy 

• Vải không xơ hoặc tăm bông 

• Ethanol (70%) 

• Nước khử ion 

• Xịt khử trùng MICROLAB 

• Chất tẩy rửa và khử trùng MICROLAB 

 

 

CHÚ Ý 

Sử dụng chất lỏng làm sạch, khử trùng và khử nhiễm theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất. Không sử dụng các vật liệu khử trùng có chứa hypoclorit (nước Javel 
Chlorox) hoặc chất lỏng tẩy trắng. 

Chuẩn bị chất lỏng khử trùng theo nhãn. 
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4.3 Quy trình bảo trì 

Truy cập màn hình Bảo trì bằng cách nhấp vào Application → Instrument Maintenance (Ứng 
dụng → Bảo trì hệ thống) trong thanh menu.  

Trạng thái hợp lệ của Bảo trì hàng ngày, Bảo trì hàng tuần và Xác nhận nửa năm sẽ được chỉ báo 
bằng dấu kiểm màu xanh lục ✔ trong cột Status (Trạng thái). Nếu dấu X màu đỏ hiển thị trong cột 

này thì phải thực hiện quy trình bảo trì tương ứng bằng cách nhấp vào nút tương ứng trên thanh 
công cụ. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình bảo trì. 

Bằng cách nhấp vào Update data (Cập nhật dữ liệu), dữ liệu bảo trì được lưu trên hệ thống sẽ là 
số liệu mới và sẽ được hiển thị trong hộp thoại Bảo trì. 

 

Hình 28:  Màn hình Maintenance (Bảo trì) 

 

CHÚ Ý 

Luôn đeo găng tay dùng một lần trong quá trình bảo trì. 

Không vệ sinh hệ thống gần ngọn lửa hoặc các thiết bị có thể tạo ra tia lửa điện. 
Không sử dụng máy thổi khí nóng để làm khô hệ thống. Chất lỏng dùng để làm 
sạch là chất dễ cháy. 

Hướng dẫn này cung cấp các chỉ dẫn liên quan đến việc xử lý chất thải nói 
chung. Ngoài ra, bạn phải xem xét và tuân thủ bất kỳ quy định riêng nào tại 
quốc gia bạn sử dụng hệ thống. 
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Hoàn thành định kỳ 

Quy trình bảo trì được hoàn thành sau khi quy trình đã được thực hiện đầy đủ và kết quả đạt được 
nằm trong quy cách. 

Huỷ bỏ quy trình bảo trì 

Việc hủy bỏ quy trình bảo trì sẽ dẫn đến trạng thái ‘failed’ (không đạt) và cần phải bắt đầu lại quy 
trình bảo trì. 

4.4 Bảo trì hàng ngày 

Các nhiệm vụ sau sẽ được thực hiện khi bảo trì hàng ngày: 

• Kiểm tra xem sàn thao tác có sạch không 

• Làm rỗng thùng chứa tip thải và chất thải dạng lỏng 

• Kiểm tra độ chặt của kênh pipet 

• Xác nhận chức năng cLLD 

 

1. Bắt đầu bảo trì hàng ngày bằng cách nhấp vào nút Start Daily Maintenance (Bắt đầu bảo trì 
hàng ngày) trên thanh công cụ. Phần mềm sẽ đưa ra các hướng dẫn trên màn hình về tất cả 
các thao tác cần thiết để thực hiện quy trình bảo trì hàng ngày. 

2. Khi quy trình bảo trì đã bắt đầu, cánh tay pipet sẽ di chuyển sang phía bên trái. Người vận hành 
hiện sẽ có quyền truy cập sàn để kiểm tra xem có cần vệ sinh hay không. 

 

Hình 29:  Hộp thoại Daily Maintenance – Check Deck Cleaning  
(Bảo trì hàng ngày - Kiểm tra việc vệ sinh sàn) 

Từ ngữ chính xác của nội dung hộp thoại được hiển thị trong Hình 29: 

 

 

3. Tháo tấm thải đầu tip của trạm xử lý chất thải đầu tip và xịt chất xịt khử trùng MICROLAB trực 
tiếp lên bề mặt rồi lau khô. Đặt một tấm thải đầu tip sạch vào vị trí cũ. 

Mở nắp trước và kiểm tra xem có cần vệ sinh sàn thao tác không. 

Nếu sàn thao tác đã sạch, hãy nhấn OK để tiếp tục. 

Nếu cần vệ sinh sàn, hãy nhấn Cancel (Hủy) để hủy quy trình bảo 
trì hàng ngày. 
Thay vào đó, hãy tiến hành bảo trì hàng tuần. 
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Hình 30:  Tấm thải đầu tip 

4. Nếu sàn thao tác đã sạch, hãy tiếp tục bảo trì hàng ngày.  

5. Nếu cần vệ sinh sàn thao tác thì quy trình bảo trì hàng ngày có thể bị gián đoạn. Thay vì bảo trì 
hàng ngày, hãy thực hiện bảo trì hàng tuần.  

6. Việc tiếp tục quy trình bảo trì hàng ngày sẽ dẫn người dùng đến nhiệm vụ bảo trì tiếp theo. Cần 
thải bỏ chất thải đầu tip. Vứt bỏ nó cùng với chất thải bẩn còn lại của phòng thí nghiệm.  

 

 

Hình 31:  Bảo trì hàng ngày - Chất thải đầu tip 

 

Từ ngữ chính xác của nội dung hộp thoại được hiển thị trong Hình 31 

 

 

CHÚ Ý 

Chất thải đầu tip luôn được coi là bị nhiễm bẩn.  

 

7. Đổ hết bể chứa chất thải dạng lỏng và kiểm tra chất thải dạng lỏng 

o Kiểm tra các ống xem có bị tắc nghẽn, gấp khúc và rò rỉ không. Phải thay thế ống nếu bị 
hỏng. 

o Kiểm tra và dọn sạch mọi chất lỏng bị tràn. 

o Kiểm tra chỗ bị tràn xem có bị tắc không và làm sạch nếu cần. 

Thải bỏ chất thải đầu tip và nhấn OK để tiếp tục. 

Nếu bạn nhấn hủy, quy trình bảo trì hàng ngày sẽ 
bị hủy. 
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CHÚ Ý 

Chất thải đầu tip, tấm thải đầu tip, bể chứa chất thải dạng lỏng và ống, và cả túi 
nhựa luôn được coi là bị nhiễm bẩn. 

 

8. Đối với các bước tiếp theo, bắt buộc phải sử dụng kim bảo trì.  

 

Hình 32:  Kim bảo trì cho các kênh pipet 1000 μl 

 

9. Bước tiếp theo của quy trình là kiểm tra độ kín của các kênh pipet. Cánh tay pipet sẽ di chuyển 
sang phía bên phải để thu nhận các kim bảo trì. Hai phép kiểm tra được thực hiện với các kênh 
pipet: kiểm tra quá áp và dưới áp. 

10. Để kiểm tra mức chất lỏng điện dung (cLLD), các kim sẽ được thu nhận một lần nữa. Một kênh 
pipet sau khi kênh kia được kiểm tra chức năng cLLD. 

 

Hình 33: Bảo trì hàng ngày – Thành công 

Từ ngữ chính xác của nội dung hộp thoại được hiển thị trong Hình 33: 

 

 

11. Trạng thái quy trình bảo trì hàng ngày được lưu trên hệ thống và một tệp báo cáo được tạo. 

 

Quy trình bảo trì hàng ngày đã hoàn tất thành 
công.  
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LƯU Ý 

Nếu bất kỳ bộ phận nào của hệ thống, khay chứa hoặc giá đựng bị nhiễm bẩn, 
phải thực hiện quy trình bảo trì hàng tuần.   

 

4.5 Bảo trì hàng tuần 

Các nhiệm vụ sau sẽ được thực hiện khi bảo trì hàng tuần: 

• Vệ sinh sàn thao tác và khay chứa 

• Kiểm tra tình trạng của các khay chứa 

• Làm rỗng và lau dọn thùng chứa tip thải và chất thải dạng lỏng 

• Kiểm tra độ chặt của kênh pipet 

• Xác nhận chức năng cLLD 

• Làm sạch đầu pipet: đĩa chặn, vòng chữ O, ống nhả đầu tip 

• Làm sạch nắp, ruy băng bảo vệ Autoload 

 

1. Bắt đầu bảo trì hàng tuần bằng cách nhấp vào nút Start Weekly Maintenance (Bắt đầu bảo trì 
hàng tuần) trên thanh công cụ. Phần mềm sẽ đưa ra các hướng dẫn trên màn hình về tất cả các 
thao tác cần thiết để thực hiện quy trình bảo trì hàng tuần. 

 

 

Hình 34:  Bảo trì hàng tuần - Kiểm tra khay nạp tự động 

 

Từ ngữ chính xác của nội dung hộp thoại được hiển thị trong Hình 34: 

 

 

Đảm bảo rằng không có khay chứa nào trên khay nạp 
tự động và nhấn OK để tiếp tục. 

Nếu bạn nhấn hủy, quy trình bảo trì hàng tuần sẽ bị 
hủy. 
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Hình 35: Bảo trì hàng tuần - Loại bỏ khay chứa 

 

Từ ngữ chính xác của nội dung hộp thoại được hiển thị trong Hình 35: 

 

 

2. Vệ sinh tất cả khay chứa bằng Xịt khử trùng MICROLAB và để khô. Nếu chúng bị nhiễm bẩn 
nặng, hãy ngâm các khay chứa này trong dung dịch chất tẩy rửa và khử trùng MICROLAB (xem 
bảng dữ liệu sản phẩm để biết thêm thông tin).  

3. Kiểm tra từng khay chứa xem có vết xước trên mã vạch và dấu hiệu hư hỏng nào không. Nếu 
có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng, hãy thay thế bằng các khay chứa mới. 

 

 

CHÚ Ý 

Không xịt trực tiếp vào bộ phận Autoload hoặc vào bảng mạch điện hay đầu nối. 

 

4. Việc tiếp tục chương trình bảo trì hàng tuần sẽ thông báo cho Autoload di chuyển sang phía bên 
phải hệ thống.  

Lấy tất cả khay chứa ra khỏi khay nạp tự động, vệ sinh tất 
cả khay chứa và nhấn OK để tiếp tục. 

(Xem Hướng dẫn vận hành để sử dụng chất lỏng làm sạch, 
khử trùng và khử nhiễm.) 

Nếu bạn nhấn hủy, quy trình bảo trì hàng tuần sẽ bị hủy. 
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Hình 36:  Bảo trì hàng tuần - Vệ sinh sàn 

Từ ngữ chính xác của nội dung hộp thoại được hiển thị trong Hình 36: 

 

 

5. Mở nắp trước và lau sàn thao tác bằng một tấm vải thấm chất xịt khử trùng MICROLAB. Phải 
kiểm tra độ sạch của các khối trượt. Đóng nắp trước. 

6. Bước tiếp theo của quy trình bảo trì sẽ thông báo cho Autoload di chuyển sang phía bên trái hệ 
thống. Cần thải bỏ chất thải đầu tip và vệ sinh. Vứt bỏ chất thải đầu tip cùng với chất thải bẩn 
còn lại của phòng thí nghiệm. 

 

Hình 37:  Bảo trì hàng tuần – Chất thải đầu tip 

 

Từ ngữ chính xác của nội dung hộp thoại được hiển thị trong Hình 37: 

 

Mở nắp trước, vệ sinh sàn 
và nhấn OK để tiếp tục. 

(Xem Hướng dẫn vận hành để sử dụng chất 
lỏng làm sạch, 
khử trùng và khử nhiễm.) 

Mở nắp trước, đổ và dọn chất thải đầu tip 
rồi nhấn OK để tiếp tục. 

(Xem Hướng dẫn vận hành để sử dụng chất lỏng làm sạch, 
khử trùng và khử nhiễm.) 
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7. Tháo tấm thải đầu tip của trạm xử lý chất thải đầu tip và xịt chất xịt khử trùng MICROLAB trực 
tiếp lên bề mặt rồi lau. Lấy túi nhựa ra khỏi thùng chứa tip thải và thải bỏ nhựa trong chất thải 
bẩn của phòng thí nghiệm. Đặt một túi nhựa mới vào thùng chứa tip thải. Đặt một tấm thải đầu 
tip sạch vào vị trí cũ. 

8. Làm rỗng và lau sạch thùng chất thải dạng lỏng 

a. Làm rỗng thùng chứa chất thải dạng lỏng. 

b. Kiểm tra các ống xem có bị tắc nghẽn, gấp khúc và rò rỉ không. Phải thay thế ống nếu bị 
hỏng. 

c. Kiểm tra và lau sạch mọi chất lỏng bị tràn. 

d. Kiểm tra chỗ bị tràn xem có bị tắc không và làm sạch nếu cần. 

e. Vệ sinh khay thu nhận, ống và bể chứa chất thải dạng lỏng bằng cách xối rửa bằng 
Ethanol (70%). 

 

 

CHÚ Ý 

Không xịt vào kim bảo trì. 

 

 

CHÚ Ý 

Đầu tip thải, tấm thải đầu tip, bể chứa chất thải dạng lỏng và ống và cả túi nhựa 
luôn được coi là bị nhiễm bẩn. 

 

9. Để ngăn chặn đọc nhầm mã vạch, hãy kiểm tra cửa sổ máy quét laser của đầu đọc mã vạch rồi 
lau sạch bằng vải không xơ hoặc tăm bông tẩm Ethanol (70%). 

 

 

CHÚ Ý 

Phải đảm bảo cửa sổ máy quét laser hoàn toàn khô ráo, không có bụi và xơ trước 
khi sử dụng lại hệ thống. 

 

10. Đối với các bước tiếp theo, bắt buộc phải sử dụng kim bảo trì.  

 

Hình 38:  Kim bảo trì cho các kênh pipet 1000 μl 
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11. Bước tiếp theo của quy trình là kiểm tra độ chặt của các kênh pipet. Cánh tay pipet sẽ di chuyển 
sang phía bên phải để thu nhận các kim bảo trì. Hai phép kiểm tra được thực hiện với các kênh 
pipet: kiểm tra quá áp và dưới áp. 

12. Để kiểm tra mức chất lỏng điện dung (cLLD), các kim sẽ được thu nhận một lần nữa. Một kênh 
pipet sau khi kênh kia được kiểm tra chức năng cLLD. 

13. Vào cuối chương trình bảo trì hàng tuần, màn hình sẽ hiển thị: 

 

Hình 39:  Bảo trì hàng tuần – Thành công 

 

Từ ngữ chính xác của nội dung hộp thoại được hiển thị trong Hình 39: 

 

 

14. Trạng thái quy trình bảo trì hàng tuần được lưu trên hệ thống và một tệp báo cáo được tạo.  

15. Làm sạch ống thải đầu tip (phần bên ngoài của đầu pipet) bằng vải không xơ tẩm Xịt khử trùng 
MICROLAB. 

  

Hình 40:  Vệ sinh ống thải đầu tip 

 

Quy trình bảo trì hàng tuần đã hoàn tất thành 
công. 
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CHÚ Ý 

Cẩn thận không để chất lỏng lọt vào bên trong kênh pipet. 

Bất cứ khi nào cần di chuyển các kênh pipet trên cánh tay Pipet , hãy di chuyển 
chúng nhẹ nhàng bằng cách đẩy vào thanh trượt chữ Y. Tuyệt đối không ép lên 
cánh tay pipet vì điều này có thể dẫn đến hư hỏng. Nếu có thể, hãy bật hệ thống 
vì điều này sẽ giúp kênh pipet di chuyển êm hơn trên cánh tay pipet. 

 

16. Vệ sinh đĩa chặn và các vòng chữ O (phần bên ngoài của đầu pipet, xem Hình 41: Vệ sinh đĩa 
chặn và vòng chữ O) bằng vải không xơ tẩm Xịt khử trùng MICROLAB. 

 

 

 

Hình 41:  Vệ sinh đĩa dừng và vòng chữ O 

 

 

CHÚ Ý 

Cẩn thận không để chất lỏng lọt vào bên trong kênh pipet. 

 

17. Xịt chất khử trùng MICROLAB lên nắp trước và nắp bên rồi lau khô. 

18. Vệ sinh ruy băng bảo vệ Autoload bằng một miếng vải có tẩm Xịt khử trùng MICROLAB rồi lau 
mà không dùng lực ép xuống. 

 

 

CHÚ Ý 

Không xịt trực tiếp vào bộ phận Autoload hoặc vào bảng mạch điện hay đầu nối. 

 

19. Dùng vải khô lau sạch trục dẫn hướng của cánh tay pipet phía sau nắp trước phía trên ít nhất 
mỗi tháng một lần. 
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LƯU Ý 

Khay chứa phải hoàn toàn sạch sẽ và khô ráo trước khi sử dụng lại.  

4.6 Nếu bảo trì không thành công 

Nếu gặp lỗi trong quy trình bảo trì, hãy cố gắng giải quyết sự cố và khởi động lại quy trình bảo trì. 
Nếu bạn không thể tự giải quyết lỗi, hãy liên hệ với altona Diagnostics GmbH. 
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5 Khử nhiễm cho hệ thống AltoStar® AM16 

Sau đây là quy trình được khuyến nghị để khử nhiễm cho hệ thống AltoStar® AM16: 

1. Xịt chất khử trùng MICROLAB lên nắp trước và nắp bên. 

2. Mở nắp trước và lau sàn thao tác bằng một tấm vải thấm chất xịt khử trùng MICROLAB. 

• Phải kiểm tra độ sạch của các khối trượt 

3. Tháo tấm thải đầu tip của trạm xử lý chất thải đầu tip và vệ sinh. 

• Xịt chất khử trùng MICROLAB trực tiếp lên bề mặt của trạm xử lý chất thải đầu tip và lau. 

 

  

Hình 42:  Tấm thải đầu tip 

 

4. Bỏ túi nhựa vào thùng rác bẩn của phòng thí nghiệm. 

5. Đặt tấm thải đầu tip vào vị trí. 

6. Vệ sinh ống nhả đầu tip (phần bên ngoài của kênh pipet) bằng vải không xơ tẩm Xịt khử trùng 
MICROLAB. 

7. Vệ sinh tất cả khay chứa bằng xịt khử trùng MICROLAB và để khô. 

• Nếu chúng bị nhiễm bẩn nặng, hãy ngâm các khay chứa này trong dung dịch chất tẩy rửa 
và khử trùng MICROLAB (xem bảng dữ liệu sản phẩm để biết thêm thông tin). 

8. Đổ hết bể chứa chất thải dạng lỏng và kiểm tra chất thải dạng lỏng 

• Kiểm tra và dọn sạch mọi chất lỏng bị tràn. 

 

 

CHÚ Ý 

Chất thải đầu tip, tấm thải đầu tip, bể chứa chất thải dạng lỏng và ống và 
cả túi nhựa luôn được coi là bị nhiễm bẩn. 

 

9. Đổ và dọn chất thải dạng lỏng 

• Đổ hết chất thải dạng lỏng vào bể chứa chất thải dạng lỏng. 

• Vệ sinh khay thu thập, ống và bể chứa chất thải dạng lỏng bằng cách xối rửa dùng Ethanol 
(70 %). 
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6 Chống nhiễm UV cho hệ thống AltoStar® AM16 

Một cụm đèn UV (Microlab STAR Line UV Kit, Hamilton) được lắp đặt để cung cấp cho người dùng 
tùy chọn chống nhiễm UV cho hệ thống AltoStar® AM16. Thời lượng và tần suất cần thiết phụ thuộc 
vào các chất được sử dụng và tần suất hệ thống được sử dụng. Người dùng có trách nhiệm thiết 
lập thời lượng và tần suất thích hợp.  

Không dùng bộ kit UV để chống nhiễm cho các khay chứa và các phụ kiện khác. Ánh sáng UV 
không thể chiếu tới tất cả các bề mặt của các cấu trúc phức tạp. Tháo các khay chứa để chống 
nhiễm UV. 

 

 

CHÚ Ý 

Chỉ sử dụng chức năng chống nhiễm UV với biện pháp bảo vệ thích hợp, đặc 
biệt là tấm chắn UV phía trước của hệ thống. 

 

 

LƯU Ý 

Đọc Hướng dẫn vận hành bộ kit UV trước khi sử dụng bộ kit UV! (Microlab STAR 
Line UV Kit, Hamilton)  

6.1 Vận hành bộ kit UV  

Chương này dành riêng cho người dùng và tập trung vào cách vận hành an toàn bộ kit UV dựa trên 
phương pháp khử nhiễm UV tiêu chuẩn. 

 

 

LƯU Ý 

Đọc Hướng dẫn vận hành bộ kit UV trước khi sử dụng bộ kit UV! (Microlab STAR 
Line UV Kit, Hamilton)  

 

 

CHÚ Ý 

Đeo mặt nạ bảo hộ, găng tay và mặc quần áo bảo hộ phù hợp. Đảm bảo rằng 
màng ngăn tia UV được đặt đúng vị trí để đóng hoàn toàn hệ thống trước khi bật 
đèn UV. 

 

  



Hệ thống AltoStar® AM16 - Hướng dẫn vận hành IVD 

56  627108_VI-00 

6.1.1 Gắn tấm chắn UV phía trước 

Tấm chắn UV phía trước sẽ được sử dụng để đóng hoàn toàn hệ thống bất cứ khi nào đèn UV được 
bật. Đặt tấm chắn UV phía trước như được chỉ ra trong hình dưới đây. 

 

 

CHÚ Ý 

Không sử dụng tấm chắn UV phía trước trong quy trình chạy phương pháp khác, 
vì khay chứa có thể tự động dỡ xuống và rơi vào tấm chắn. 

 

 

Hình 43: Gắn tấm chắn UV phía trước 

6.1.2 Chạy phương pháp khử nhiễm UV 

 

 

LƯU Ý 

Phương pháp khử nhiễm UV cho phép chiếu tia UV tự động. Do đó, người dùng 
có thể đặt khoảng thời gian chiếu và xác định thời gian trễ xác định thời điểm bắt 
đầu chiếu. 

 

1. Bắt đầu khử nhiễm UV bằng cách nhấp vào nút Start UV Decontamination (Khử nhiễm UV) 
trên thanh công cụ [xem Hình 28: Màn hình Maintenance (Bảo trì)]. Phần mềm sẽ đưa ra các 
hướng dẫn trên màn hình về tất cả các thao tác cần thiết để thực hiện quy trình khử nhiễm UV. 
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2. Hộp thoại đầu tiên đề cập đến việc kiểm tra đèn UV. Bước này được thực hiện để người dùng 
kiểm tra xem đèn UV có hoạt động bình thường hay không.  

 

Hình 44: Hộp thoại Cảnh báo  

 

Từ ngữ chính xác của nội dung hộp thoại được hiển thị trong Hình 44: 

 
 

3. Ngoài ra, các biện pháp phòng ngừa và mối nguy cũng như các biện pháp bảo vệ cũng được 
đề cập. Đảm bảo rằng tất cả các biện pháp bảo vệ này được thực hiện và không có va chạm 
nào có thể xảy ra bên trong hệ thống (cánh tay sẽ di chuyển trong quá trình khử nhiễm!). Sau 
đó, chọn [OK] để tiến hành kiểm tra đèn UV. 

4. Đèn UV sẽ được bật trong chốc lát. Quan sát xem đèn UV có nhấp nháy không.  

 

Hình 45: Xác nhận Kiểm tra kết quả đèn UV  

 

 

Trong quá trình kiểm tra đèn UV: 
Tránh tiếp xúc với ánh sáng UV. 
Việc tiếp xúc có thể gây ra chấn thương mắt hoặc da nghiêm trọng. 

Đeo mặt nạ bảo hộ, găng tay và mặc quần áo bảo hộ phù hợp. 
Đảm bảo rằng màng ngăn tia UV được đặt đúng vị trí để đóng hoàn 
toàn hệ thống trước khi bật đèn UV. 
 

Nhấn OK để kiểm tra đèn UV! 
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Từ ngữ chính xác của nội dung hộp thoại được hiển thị trong Hình 45: 

 

 

5. Nếu đèn UV sáng trong giây lát, hãy xác nhận với [Yes] (Có). Nếu không, hãy chọn [No] (Không) 
để kiểm tra lại đèn UV hoặc [Cancel] (Hủy) để ngắt quy trình chạy. 

 

 

CHÚ Ý 

Trong trường hợp không quan sát thấy đèn UV nhấp nháy sau nhiều lần kiểm tra 
lại, cần kiểm tra các kết nối nguồn. 

Nếu tất cả các kết nối đều bình thường nhưng vẫn không quan sát thấy đèn UV 
nhấp nháy thì đèn UV có thể bị lỗi. Vui lòng liên hệ với altona Diagnostics GmbH 
trong trường hợp này. 

 

6. Nếu có thể quan sát thấy đèn UV nhấp nháy và [Yes] (Có) đã được chọn, hộp thoại cài đặt hẹn 
giờ đèn UV sẽ hiển thị. 

 

Hình 46: Hộp thoại cài đặt hẹn giờ đèn UV 

 

7. Nhập khoảng thời gian bạn muốn đặt cho khử nhiễm UV trong trường “Value” (Giá trị) phía trên. 
Có thể dùng trường “Value” (Giá trị) phía dưới để nhập thời gian trễ xác định thời điềm bắt đầu 
chiếu tia UV. Trong trường hợp này, người dùng có thể rời khỏi phòng trong thời gian này cho 
đến khi bắt đầu chiếu tia UV. Bắt buộc phải nhập số nguyên, nếu không, cảnh báo sẽ hiển thị 
và yêu cầu bạn thay đổi giá trị. Các giá trị “Minimum” (Tối thiểu) và “Maximum” (Tối đa) cần 
sử dụng được chỉ ra trong các trường tương ứng.  

Bạn có thấy đèn UV nhấp nháy không? 

Có:   Đèn UV đang hoạt động. 

Không: Kiểm tra lại đèn UV. 

Hủy:   Hủy bỏ quy trình chạy. 
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8. Chọn [OK] để tiếp tục. 

 

Hình 47: Hộp thoại Cảnh báo  

 

Từ ngữ chính xác của nội dung hộp thoại được hiển thị trong Hình 47: 

 

 

 

CHÚ Ý 

Đảm bảo rằng không có va chạm nào có thể xảy ra, cánh tay hệ thống sẽ di chuyển và 
hệ thống được đóng bằng các màng ngăn tia UV. 

9. Sẽ có cảnh báo hiển thị, hãy đọc nó một cách cẩn thận. Nếu không có va chạm nào có thể xảy 
ra và tất cả các biện pháp bảo vệ đã được thực hiện, hãy nhấn [OK] để bắt đầu phương pháp 
chống nhiễm. 

10. Nếu thời gian trễ đã được chỉ định, một bộ hẹn giờ sẽ bắt đầu hiển thị thời gian đã trôi qua và 
thời gian còn lại. Nếu nút [Stop Timers] (Dừng hẹn giờ) được nhấn, bộ hẹn giờ sẽ kết thúc và 
đèn UV được bật ngay sau đó. 

 

Hình 48: Hộp thoại hiển thị hẹn giờ 

Trong quá trình chống nhiễm UV, cánh tay pipet sẽ di chuyển. 
Hãy đảm bảo rằng không có va chạm nào có thể xảy ra. 

Tránh tiếp xúc với ánh sáng UV. 
Việc tiếp xúc có thể gây ra chấn thương mắt hoặc da nghiêm trọng. 

Đeo mặt nạ bảo hộ, găng tay và mặc quần áo bảo hộ phù hợp. 
Đảm bảo rằng màng ngăn tia UV được đặt đúng vị trí để đóng hoàn 
toàn hệ thống trước khi bật đèn UV. 
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11. Sau khi kết thúc bộ hẹn giờ hoặc ngay sau khi nhấn [OK] trong hộp thoại cài đặt hẹn giờ chống 
nhiễm UV, nếu chưa xác định thời gian trễ, đèn UV sẽ tự động bật và cánh tay pipet sẽ di chuyển 
từ trái sang phải theo từng bước một vài giây để chiếu tia UV đều khắp không gian làm việc. 

12. Sau khoảng thời gian khử nhiễm đã định, đèn UV sẽ tắt, cánh tay pipet sẽ dừng và thông báo 
sau sẽ xuất hiện. 

 

Hình 49: Hộp thoại Kết thúc quy trình chống nhiễm UV 

 

Từ ngữ chính xác của nội dung hộp thoại được hiển thị trong Hình 49: 

 

 

13. Để đóng phương pháp khử nhiễm UV, nhấn [OK]. Sau đó, có thể tháo tấm chắn UV phía trước. 
Lúc này phương pháp khử nhiễm UV đã kết thúc. 

  

Kết thúc quy trình chống nhiễm UV. 
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7 Xác nhận hệ thống AltoStar® AM16 

Hệ thống AltoStar® AM16 phải được xác nhận bởi chuyên viên kỹ thuật (FSE) đã qua đào tạo của 
Hamilton tại thời điểm thiết lập ban đầu và đều đặn sau đó. Nếu đã đến hạn một quy trình xác minh 
mà vẫn chưa hoàn tất thì bạn không thể bắt đầu một lần chạy. 

Hệ thống AltoStar® AM16 phải được xác nhận: 

• Trong quá trình lắp đặt hệ thống 

• Hai lần một năm (200 ngày một lần) 

• Sau khi sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị 

Để thực hiện xác minh, phải sử dụng bộ kit “Field Verification 2” thích hợp. Bộ kit này chứa tất cả 
các công cụ cần thiết để xác nhận hệ thống trong phòng thí nghiệm của bạn.  

Để biết thêm thông tin về thành phần của bộ kit xác minh, vui lòng tham khảo Hướng dẫn vận hành 
Field Verification 2 tương ứng. Hướng dẫn này giải thích và minh họa các chức năng để xác minh 
và toàn bộ quy trình một cách chi tiết. 
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8 Thông số kỹ thuật 

8.1  Hệ thống AltoStar® AM16 cơ bản 

8.1.1 Kích thước và trọng lượng 

Kích thước 

Hệ thống AltoStar® AM16 Chiều dài: 1124 mm 

Chiều 
cao:  

903 mm 

Chiều 
sâu:  

795 mm (không có sàn nạp, tức là kích thước vận 
chuyển) 

 1010 mm (kèm theo sàn nạp) 

 1200 mm (kèm theo sàn nạp và khay chứa trên sàn 
nạp) 

Trọng lượng 

Hệ thống AltoStar® AM16 Khoảng 140 kg 

8.1.2 Dữ liệu vận hành 

Mức tiêu thụ điện năng tối đa   600VA 

Điện áp 115 VAC / 230 VAC ± 10% 

Tần số 50 / 60 Hz  

Cầu chì tác động trễ  115 V~: 6.3 A (T6.3AL250) 

230 V~: 3.15 A (T3.15A250) 

Hạng mục lắp đặt II 

Mức độ ô nhiễm 2 

Phạm vi nhiệt độ 15 °C - 30 °C 

Độ ẩm tương đối 15 % - 85 % (không ngưng tụ) 

Mức độ ồn <65 dBA (liên quan đến EN27779) 

Độ cao Lên đến 2000 m so với mực nước biển 

Chỉ sử dụng trong nhà  

8.1.3 Vận chuyển và lưu trữ 

Phạm vi nhiệt độ -25 °C - +70 °C 

Độ ẩm tương đối 10 % - 90 % (không ngưng tụ, trong nhà) 

Chỉ bảo quản trong nhà  
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8.1.4 Vòng đời của hệ thống 

Hệ thống được thiết kế cho vòng đời hoạt động 6 năm1 với giả định rằng người dùng thực hiện bảo 
trì và bảo dưỡng phòng ngừa vào các khoảng thời gian thích hợp.  

1 Các điều kiện giới hạn: Vòng đời này liên quan đến con số trung bình 5300 bước pipet mỗi ngày làm việc. 

8.2  Quy cách chức năng 

8.2.1 Khu vực làm việc 

Kích thước khu vực làm 
việc Chiều rộng (X) Chiều cao (Z) Chiều sâu (Y) 

Hệ thống AltoStar® AM16 675 mm (30 rãnh) 136 mm 465 mm 

8.2.2 Kích thước đầu tip cho kênh pipet 1000 μl 

Các đầu tip CO-RE có sẵn Thể tích 

Đầu tip CO-RE (có lọc) thể tích trung bình (chuẩn) 10 - 300 µl 

Đầu tip CO-RE (có lọc) thể tích lớn 10 - 1000 µl 

8.2.3 Quy cách pipet cho kênh pipet 1000 μl 

Thể tích [μl] Kích thước đầu tip Độ chính xác 
(Accuracy) 

Độ đúng 
(Precision) 

 50 μl 300 μl 1000 μl [%] [%] 

10 X X --- ± 10 5,0 

50 X X X ± 5 2,5 

100 --- X X ± 5 2,0 

200 --- X X ± 5 1,5 

1000 --- --- X ± 5 1,5 

 

Số liệu thống kê áp dụng: 

 

 
 

 = số giá trị đo được 

= thể tích phân phối trong chu kỳ pipet  [μl] 

= thể tích danh định [μl] 

= độ lệch chuẩn [μl] 

= trung bình [μl] 
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Điều kiện thử nghiệm: 

Các quy cách được đề cập ở trên có hiệu lực trong các điều kiện sau và thu được từ các phép đo 
tại HAMILTON Bonaduz. 

Kênh pipet 1000 μl 

Phương pháp thử nghiệm Kiểm tra trọng lực tại Hamilton. Độ phân tán của phương pháp thử nghiệm 
phải nhỏ hơn 1/6 độ đúng quy định (đối với một kênh). 

Độ chính xác/ Độ đúng Các giá trị nêu ở đây đề cập đến việc sử dụng 8 kênh pipet. 

Kích thước thử nghiệm  10 pipet đơn mỗi kênh với đầu tip CO-RE dùng một lần (thu nhận và phân 
phối, đầu tip chỉ dùng một lần) mỗi kênh và thể tích quy định. 

Chế độ thử nghiệm Thể tích 20 µl  khi phun tia, 20µl  khi phân phối bề mặt (chất lỏng) 

Kiểm tra nhiệt độ 20  2 °C 

Kiểm tra chất lỏng Nước khử ion với 0,1 % NaCl, 0,01 % Tween 

8.3 Quy cách phụ kiện 

8.3.1 Quy cách kẹp CO-RE 

Định dạng vật tư phòng thí 
nghiệm 

Đĩa thí nghiệm, chiều cao đĩa ≤ 43 mm 

Khối lượng vận chuyển 300 g (đĩa giếng sâu đầy) 

8.3.2 Quy cách kỹ thuật máy ủ lắc Hamilton 

 Chiều rộng (X) Chiều cao (Z) Chiều sâu (Y) 

Kích thước 150 mm  90 mm 105 mm 

Trọng lượng 2500 g 

Vật tư phòng thí nghiệm 2 Bộ điều hợp Đĩa xử lý thí nghiệm AltoStar® 

2 Trọng lượng tối đa bao gồm cả bộ điều hợp 500g 

 

Kiểm soát nhiệt độ Từ 5 ˚C trên nhiệt độ môi trường xung quanh đến 105 ˚C 

Quy cách máy ủ 3 
Nhiệt độ đã đặt 

Thời gian để đạt 
đến nhiệt độ đã đặt 

Độ lệch so với 
nhiệt độ đã đặt 

Độ lệch trên tấm 
gia nhiệt 

37 ˚C  < 3 phút ± 1,0 ˚C  ± 2,0 ˚C  

60 ˚C  < 10 phút ± 1,5 ˚C  ± 3,0 ˚C  

90 ˚C  < 20 phút ± 2,0 ˚C  ± 4,0 ˚C  

105 ˚C  < 35 phút ± 2,5 ˚C  ± 5,0 ˚C  

3 Được đo bằng HHS được trang bị bộ điều hợp đáy phẳng đa năng 
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Hướng lắc Theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ 

Quỹ đạo lắc 2,0 mm, 3,0 mm 

Tốc độ quay tối đa -2500 vòng/phút (với quỹ đạo 2,0 mm) 

-2400 vòng/phút (với quỹ đạo 3,0 mm) 

Quy cách máy lắc 4 Tốc độ quay đã đặt Độ lệch với tốc độ quay đã đặt 

30 vòng/phút ± 1,5 vòng/phút 

500 vòng/phút ± 25 vòng/phút 

1000 vòng/phút ± 50 vòng/phút 

2000 vòng/phút ± 100 vòng/phút 

4 Được đo bằng HHS được trang bị bộ điều hợp đáy phẳng đa năng 

 

Dữ liệu vận hành Mức tiêu thụ điện năng tối đa 140 VA 

Hạng mục lắp đặt II 

Mức độ ô nhiễm 2 

Phạm vi nhiệt độ 15 ˚C – 30 ˚C (vận hành) 

-25 ˚C - +70 ˚C (bảo quản, vận 
chuyển) 

Độ ẩm tương đối 15 % - 85 % (vận hành) 

10 % - 90 % (bảo quản, vận chuyển) 

Không ngưng tụ 

Mức độ ồn <65 dBA ở tốc độ tối đa 

Độ cao Lên đến 2000m so với mực nước biển 

Chỉ sử dụng trong nhà   

Liên lạc CAN thông qua đầu nối TCC hoặc 
USB 
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8.4 Autoload: Mã vạch và thông số đầu đọc 

Các khay chứa, bể chứa, giá đựng và giá đầu tip sẽ được xác định bằng mã vạch quét bằng một 
đầu đọc gắn trên thanh nạp tự động. 

8.4.1 Ký hiệu mã vạch 

Hệ thống có thể phát hiện các ký hiệu mã vạch sau: 

• Mã 128 (tập con B và C) 

• Mã 39 

• Codabar 

Để đảm bảo an toàn khi đọc, HAMILTON khuyến nghị: 

1. Sử dụng loại mã vạch Code128 (tập con B và C) 

2. Vô hiệu hóa các loại mã vạch không sử dụng trong Trình chỉnh sửa cấu hình hệ thống  

8.4.2 Độ chính xác khi đọc 

Tỷ lệ đọc đĩa mẫu và mã vạch bể chứa không chính xác nhỏ hơn 1 ppm. 

Quy cách nêu trên có hiệu lực trong các điều kiện sau: 

• Mô-đun ký hiệu mã vạch:  Tiêu chuẩn ISBT 

• Mật độ mã:    0,0065” (0,1651 mm) 

• Chất lượng in:    như được định nghĩa trong phần “Quy cách mã vạch” 

• Các lỗi được công nhận được định nghĩa là một kết quả đọc chính xác 

8.4.3 Quy cách mã vạch 

Độ dài của chuỗi Tối đa 20 ký tự không bao gồm ký tự bắt đầu, dừng và kiểm tra, tùy thuộc vào độ dài 
mã (xem kích thước nhãn). 

Mật độ mã, 

Dung sai 

Chiều rộng mô-đun tối thiểu (kích thước X) bao gồm dung sai khi in:  
≥ 0,0065” (0,1651 mm) 

Chiều rộng mô-đun tối đa (kích thước X) bao gồm dung sai khi in:  
≤ 0,02” (0,508 mm) 

Kết quả đọc tốt nhất khi kích thước X nằm trong khoảng 0,0075 ”(0,1905 mm) đến 
0,01” (0,254 mm) 

Ký tự kiểm tra Mã 128 Một ký tự 

Mã 39 Không 

Codabar Không 

Vùng an toàn ≥ 10 lần kích thước X, nhưng ít nhất bằng 3mm. 

Chất lượng in Bản in mã vạch phải có chất lượng cao. Cần có mã vạch in với ISO/EC 15416 cấp 4 
(A) hoặc 3 (B). In offset, typographic, intaglio và flexographic là phù hợp. In ma trận 
điểm cơ học và in ma trận nhiệt không phù hợp. 

Bề mặt có thể được xử lý, hàn kín hoặc phủ nhựa. 
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8.4.4 Mã vạch mẫu 

Quy cách mã vạch 

 

Để biết quy cách mã vạch 
chung, xem Chương 8.4.3 
Quy cách mã vạch. 

 

Kích thước Tối thiểu Tối đa 

A Chiều dài nhãn  - 80 mm 

B Chiều dài mã - 74 mm 

C Vùng an toàn  3 mm - 

D Chiều rộng nhãn 12 mm - 

E Chiều rộng mã 12 mm - 

F Khoảng cách từ mã đến mép nhãn - 1 mm 

Định vị nhãn mã vạch 

Nhãn phải được dán trong phạm vi từ 20 mm đến 100 mm tính từ đáy ống. 

Nhãn phải vừa khít với ống ở góc xấp xỉ 90°. 

 
 

Nhãn phải vừa khít trên toàn bộ chiều dài nhãn. 

BC

A

D

E

FC
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8.4.5 Mã vạch đĩa 

Quy cách nhãn 

 

Để biết quy cách mã vạch 
chung, hãy xem Chương 
8.4.3 Quy cách mã vạch. 

 

 

Kích thước Tối thiểu Tối đa 

A Chiều dài nhãn - 66 mm 

B Chiều dài mã - 30 mm 

C Vùng an toàn 3 mm - 

D Chiều rộng nhãn 10 mm - 

E Chiều rộng mã 7 mm - 

F 
Khoảng cách từ mã đến mép nhãn 
(nếu cần) 

- 1 mm 

 

  

A

BC C

ED
036 871 7
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Định vị nhãn mã vạch:  

Mã vạch phải vừa với mặt A 
hoặc mặt B của đĩa. 

 

Mã vạch phải được đặt ở giữa 
đĩa. 

 

Mã vạch phải được căn giữa và 
song song với mép đĩa. 

 

Nhãn mã vạch không được nhô 
ra trên hoặc dưới mép đĩa. 
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9 Phụ lục: 

9.1 Phụ lục A: 

9.1.1 Vấn đề pháp lý 

Chứng nhận tuân thủ CE được cấp và duy trì cho hệ thống AltoStar® AM16. Xem Tuyên bố về sự 
phù hợp được cấp cùng với thiết bị cũng như thông tin trong các phần sau. 

9.1.2 Nhiễu vô tuyến (Hoa Kỳ và Canada) 

Hệ thống này đã được thử nghiệm và tuân thủ các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số Loại “A”, 
theo cả Phần 15 của Quy tắc FCC và quy định về nhiễu vô tuyến của Bộ Truyền thông Canada. Các 
giới hạn này được thiết kế để cung cấp mức độ bảo vệ hợp lý trước nhiễu có hại khi hệ thống được 
vận hành trong môi trường thương mại. Hệ thống này tạo, sử dụng và có thể phát ra năng lượng 
tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn sử dụng hiện tại thì có thể 
gây nhiễu có hại cho quá trình liên lạc vô tuyến. Việc vận hành hệ thống này trong khu dân cư có 
khả năng gây nhiễu có hại, trong trường hợp đó, người dùng sẽ phải tự khắc phục vấn đề nhiễu. 

Căn cứ vào Quy định về nhiễu vô tuyến của Canada, Thông báo ICES-001 cho Máy phát điện tần 
số vô tuyến công nghiệp, khoa học và y tế, thiết bị ISM này đáp ứng tất cả các yêu cầu của Quy 
định về thiết bị gây nhiễu của Canada. Xin lưu ý rằng yêu cầu này chỉ áp dụng cho máy phát điện 
hoạt động ở tần số hơn 10.000 Hz. 

9.1.3 Chẩn đoán trong ống nghiệm 

Hệ thống AltoStar® AM16 là một thiết bị chẩn đoán trong ống nghiệm và do đó phải tuân theo Chỉ 
thị 98/79/EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng 1998-10-27 về các thiết bị y tế chẩn đoán in 
vitro. 

9.1.4 Hệ thống quản lý chất lượng mà công ty áp dụng 

Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng EN ISO 9001 và EN ISO 13485 Cơ quan chứng nhận 
là TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Am Grauen Stein 29, D-51105 Köln-Poll, Đức. 

9.1.5 Tuyên bố về sự tuân thủ 

Mỗi thiết bị sẽ đi kèm một Tuyên bố về sự tuân thủ cho biết các chỉ thị và tiêu chuẩn mà thiết bị đó 
tuân thủ. 

9.1.6 Tuyên bố chất lượng 

Mỗi thiết bị sẽ đi kèm một Tuyên bố chất lượng. Tuyên bố sẽ được điền theo kết quả của lần kiểm 
tra cuối cùng và có hiệu lực đối với số sê-ri của thiết bị cụ thể đã nhập. 
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9.1.7 Tuyên bố WEEE 

9.1.7.1 Tái chế hệ thống AltoStar® AM16 

Tái chế hệ thống AltoStar® AM16 theo chỉ thị của EC WEEE 

Cộng đồng Châu Âu yêu cầu các nhà sản xuất tổ chức xử lý và thải bỏ thiết bị điện và điện tử 
(WEEE). Vì lý do này, Hamilton Bonaduz AG đã tham gia vào một sáng kiến để tổ chức việc thải bỏ 
các sản phẩm ML STAR vì hệ thống AltoStar® AM16 dựa trên ML STAR IVD mà công ty sẽ vận 
hành thông qua cùng một tổ chức, một mạng lưới thải bỏ ở Châu Âu có tên RENE. RENE là mạng 
lưới tái chế lớn nhất để thải bỏ thiết bị điện tử ở Châu Âu. Sứ mệnh của RENE là tiến hành quy trình 
tái chế chất lượng cao, tuân thủ WEEE, trên toàn châu Âu đối với các thiết bị điện và điện tử thông 
qua một mạng lưới dày đặc gồm các các công ty đối tác sáng tạo có quy mô vừa và nhỏ. Do đó, 
Hamilton Bonaduz AG có được một giải pháp chìa khóa trao tay bao gồm tất cả các quy trình từ xử 
lý các đơn đặt hàng, thu gom, hậu cần và tái chế cho đến báo cáo và quản lý các dòng nguyên liệu. 

Hamilton thiết lập ra quy trình WEEE với sự cộng tác của Toolpoint và RENE AG: 

• Yêu cầu các thiết bị Hamilton qua Trang chủ Toolpoint (www.toolpoint.ch) 

• Hoàn thành biểu mẫu xác nhận khử nhiễm 

• Chuẩn bị vận chuyển: đóng gói 

• Kích hoạt lệnh tái chế 

• Lưu trữ xác nhận khử nhiễm 

• Thải bỏ thiết bị 

Trách nhiệm  

Bên đặt hàng Khử nhiễm 

Chuẩn bị vận chuyển 

 

Lưu ý: Chi phí khử nhiễm và chuẩn bị vận chuyển do 
bên đặt hàng thanh toán. Khi có yêu cầu, HAMILTON sẽ 
đề nghị đảm nhận phần đó của quy trình tái chế. 

RENE Vận chuyển 

Thải bỏ 

Toolpoint Đăng ký 

Lập hóa đơn thải bỏ cho HAMILTON 

HAMILTON Tổ chức thải bỏ theo chỉ thị WEEE 

9.1.7.2 Quy trình tái chế 

1. Yêu cầu thải bỏ thiết bị 

Có thể truy cập để đăng ký đơn hàng trên trang chủ của Toolpoint www.toolpoint.ch   

Mẫu đăng ký đơn hàng  tái chế  

2. Hoàn thành biểu mẫu khử nhiễm 

Khi biểu mẫu đã được hoàn thành, yêu cầu thải bỏ sẽ tự động được kích hoạt và chuyển đến 
Toolpoint. Xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến người liên hệ đã đăng ký. 

  

file:///D:/Work%20Folder/Venus%20Operator%20Manuals/www.toolpoint.ch
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3. Khử nhiễm 

Trách nhiệm khử nhiễm vẫn thuộc về bên đặt hàng. Bắt buộc phải ký vào biểu mẫu khử nhiễm 
và gửi một bản sao điện tử đến Toolpoint. Toolpoint chuyển tiếp tài liệu tới RENE và RENE sẽ 
chịu trách nhiệm thải bỏ thiết bị. 

4. Đóng gói/Chuẩn bị giao hàng 

Khi vận chuyển các thiết bị có trọng lượng trên 30kg, chúng cần phải được cố định trên pallet 
euro. Có thể đóng gói thiết bị dưới 30kg trong hộp bìa cứng hoặc hộp nhựa. Cần phải thêm bản 
sao có chữ ký của biểu mẫu khử nhiễm vào phần bên ngoài của hộp vận chuyển hoặc thiết bị. 

 

Tham khảo Ghi chú kỹ thuật Hộ chiếu tái chế hệ thống AltoStar® AM16 theo chỉ thị của WEEE của 
Ủy ban Châu Âu”. 

9.1.8 Tuân thủ RoHS 

Kể từ tháng 7 năm 2016, hệ thống AltoStar® AM16 tuân thủ Chỉ thị RoHS II 2011/65/EU của Nghị 
viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 8 tháng 6 năm 2011, về việc hạn chế sử dụng một số chất độc 
hại trong thiết bị điện và điện tử (RoHS II) và các sửa đổi liên quan. 
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9.2  Phụ lục B: Bảng thuật ngữ 

Thuật ngữ Định nghĩa 

AltoStar® Connect SW Phần mềm để chạy hệ thống AltoStar® AM16. 

Autoload Phần cứng cho phép nạp tự động hệ thống AltoStar® AM16. Bộ phận này bao 
gồm một đầu nạp có thể di chuyển theo hướng Y, nạp các khay chứa vào hệ 
thống AltoStar® AM16 và đọc mã vạch trên khay chứa. 

Bể chứa thải Một thiết bị trên sàn thao tác của hệ thống AltoStar® AM16 để thu nhận các đầu 
tip dùng một lần đã qua sử dụng. 

Cánh tay pipet Bộ phận được trang bị thiết bị pipet và/hoặc dụng cụ xử lý đĩa, cũng như ổ đĩa X 
thông thường. 

Chương trình cơ sở Mã chương trình cấp thấp hơn được thực hiện trên bộ xử lý của hệ thống 
AltoStar® AM16 Instrument. 

Đầu đọc mã vạch Thiết bị đọc mã vạch mẫu/đĩa. Một bộ phận của Autoload. 

Đầu tip Đầu dùng một lần để pipet 

Gộp mẫu Pipet các chất lỏng khác nhau vào một giếng; từ 1, 2, 3… đến n 

Giá đầu tip Khung giữ các đầu tip. 

Giếng Bình chứa một đĩa thí nghiệm hoặc một đĩa Giếng sâu. 

Hệ thống Phần cứng của hệ thống AltoStar® AM16 (cơ khí, điện tử và chương trình cơ 
sở). 

HHS Hamilton Heater Shaker. Bộ phận ủ và lắc Đĩa xử lý thí nghiệm AltoStar®. 

Kênh pipet Phần cứng bao gồm chức năng thu nhận, phân phối, thải đầu tip, phát hiện mức 
chất lỏng và các chuyển động Y/Z 

Khay chứa Bộ phận để xếp các đĩa, bể chứa, ống và đầu tip trên sàn thao tác của hệ thống 
AltoStar® AM16. Quá trình xếp được thực hiện bởi bộ phận Autoload. 

Khay nạp Một đơn vị phần cứng. Có thể đặt khay chứa lên khay này và giữ bên ngoài hệ 
thống AltoStar® AM16. Khay nạp được gắn vào hệ thống AltoStar® AM16 để hỗ 
trợ quá trình nạp và dỡ tự động.  

Khu vực làm việc Khu vực của hệ thống AltoStar® AM16 mà quyền tiếp cận sẽ được cung cấp 
trong quá trình xử lý. Các thành phần cần pipet hoặc xử lý được đặt trong khu 
vực này.  

LIMS Hệ thống xử lý dữ liệu cấp cao hơn, thường được gọi là Hệ thống quản lý thông 
tin trong phòng thí nghiệm hay LIS. 

LLD  Phát hiện mức chất lỏng - Phát hiện bề mặt chất lỏng bằng cách phát hiện tín 
hiệu điện dung. 

Mẫu Đề cập đến chất lỏng trong một bể chứa có số định dạng riêng sẽ được xử lý.  
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Thuật ngữ Định nghĩa 

Nạp/Dỡ Quy trình qua đó đĩa, ống và đầu tip được xếp lên và lấy ra khỏi sàn thao tác 
của hệ thống AltoStar® AM16. Quy trình này được thực hiện tự động thông qua 
Autoload.  

Nắp trước Nắp bảo vệ cho hệ thống AltoStar® AM16, có cửa sổ phía trước có bản lề làm 
bằng Plexiglas trong suốt. Với tùy chọn và bộ phận này, bề mặt làm việc của hệ 
thống AltoStar® AM16 được che chắn khỏi sự can thiệp của người dùng và các 
tác động bên ngoài khác (chẳng hạn như bụi). Đồng thời, nó bảo vệ người dùng 
khỏi các chuyển động của hệ thống AltoStar® AM16. 

Ống Một bình chứa chất lỏng, thường có mặt cắt ngang hình tròn và mặt cắt dọc 
hình trụ. 

P/N Số bộ phận 

Pipet Chuyển chất lỏng từ bể chứa này sang bể chứa khác. 

Phân phối Phân phối lượng chất lỏng từ một thiết bị pipet. 

Sàn thao tác Bề mặt làm việc (khu vực làm việc) của hệ thống AltoStar® AM16. Khu vực nơi 
các kênh pipet thực hiện các bước xử lý hoặc vận chuyển chất lỏng. Sàn thao 
tác được chia thành các rãnh, là nơi để vật tư phòng thí nghiệm. 

TADM Theo dõi tổng lượng hút và phân phối. Áp suất bên trong mỗi kênh pipet riêng lẻ 
được theo dõi trong quá trình hút và phân phối. 

Thùng chứa tip thải Bể chứa các đầu tip bị đẩy ra. 

Vật tư phòng thí 
nghiệm 

Đề cập đến các vật phẩm có thể di chuyển cần xếp lên sàn thao tác của hệ 
thống AltoStar® AM16, chẳng hạn như khay chứa, bể chứa hoặc đường ray.  

9.3 Phụ lục C: Thông tin cập nhật thủ công 

Các sửa đổi đối với Hướng dẫn vận hành hệ thống AltoStar® AM16 được liệt kê tại đây. 

Ngày thay đổi Phiên bản Chi tiết thay đổi 

10/2017 00 Phiên bản đầu tiên 
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9.4  Phụ lục D: Biểu mẫu 

Phụ lục gồm các biểu mẫu sau: 

• Bản ghi thông tin cập nhật hệ thống: dùng để ghi lại cấu hình hệ thống sau khi đã cài đặt các 
bản nâng cấp phần mềm và chương trình cơ sở trên hệ thống AltoStar® AM16. 

• Biểu mẫu Nhật ký bảo trì và bảo dưỡng phòng ngừa: dùng để ghi lại các chi tiết về công tác 
bảo trì được thực hiện trên hệ thống AltoStar® AM16. 
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Hệ thống AltoStar® AM16 

Bản ghi nâng cấp thiết bị 
 

Số sê-ri máy tính:  __________________________ 

 

Số sê-ri hệ thống: ……………………… 

 

 

Người cài đặt Ngày 
Tên viết 
tắt 

Nhận xét 
Kiểm tra 
giám sát 
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AltoStar® hệ thống AM16  

Nhật ký bảo trì phòng ngừa 
 

Tên phòng thí nghiệm: ……………………… 

 

Số sê-ri hệ thống: ……………………… 

 

Ngày Ghi chú Tên viết tắt Kiểm tra giám sát 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HAMILTON Bonaduz AG 

  Via Crusch 8 

  CH-7402 Bonaduz 

  Thụy sĩ 

  Điện thoại. +41 81 660 60 60 

  Fax +41 81 660 60 70 

  contact@hamilton.ch  

http://www.hamiltoncompany.com 


