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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

THIẾT BỊ SINH HÓA prietest TOUCH - ROBONIK 
 

Khởi động thiết bị 

- Mở công tắc nguồn mặt phía sau của thiết bị 

- Thiết bị sẽ tự động thiết lập các thông số và tiến hành self-test. Màn hình chạy mẫu sẽ 

hiển thị như bên dưới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu thiết bị không ở màn hình này, thì nhấn phím ESC để về màn hình chạy mẫu như trên. 

 

Chạy mẫu phân tích 

Từ màn hình chính chạy mẫu như trên 

- Chọn thông số cần phân tích. (Nếu trên màn hình hiển thị không có thông số ta cần 

phân tích, thì ta chọn mục NXT (xem màn hình tiếp theo), hoặc chọn mục PREV 

(xem màn hình trước). 

- Nhấn phím Enter (trên bàn phím) hoặc nhấn chọn SEL, màn hình sẽ hiển thị như bên 

dưới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chọn RUN để chạy mẫu. Màn hình sẽ hiển thị thông báo: Aspirate Reference press 

ASP Switch to sip. Đặt lọ nước cất vào kim hút mẫu và nhấn phím “ASP” để hút 

nước cất (đợi cho đến khi đèn màu đỏ tắt rồi mới lấy cốc nước cất ra khỏi kim). 

- Sau đó màn hình sẽ xuất hiện Use STORED Result? - Nhấn phím YES 

- Màn hình xuất hiện Use Blank Stored Result? – Nhấn phím YES 

- Màn hình xuất hiện Read Sample – Đặt mẫu bệnh nhân vào kim hút mẫu và nhấn 

phím “ASP” để hút mẫu (đợi cho đến khi đèn màu đỏ tắt rồi mới lấy mẫu ra khỏi 

kim). 

- Kết quả phân tích sẽ hiển thị trên màn hình Res: và in ra trên giấy. 

- Tiếp tục chạy mẫu bệnh nhân khác. 

Sau khi phân chạy mẫu bệnh nhân xong, nhấn phím ESC để về lại màn hình chạy mẫu mới. 

Thực hiện lại các bước trên cho thông số khác. 
  


