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1. CYTOLOGY AND iDC 20
Tế bào học được định nghĩa là phân tích hình thái của các tế bào cho mục đích sàng lọc hoặc
chẩn đoán.
Tế bào học là một bước cơ bản trong quá trình sàng lọc ung thư cổ tử cung, vì nó cho phép phát
hiện các tổn thương tiền ung thư, một điều kiện tiên quyết để đạt được tỷ lệ hồi phục 100%
(trước khi tiến triển đến ung thư xâm lấn).
Xét nghiệm sàng lọc, đặc biệt là ung thư cổ tử cung, chiếm 80% trong tổng số các đánh giá tế
bào học và liên quan đến xét nghiệm mẫu phụ khoa. 20% còn lại liên quan đến chẩn đoán tế bào
học , bao gồm một loạt các vị trí khác nhau từ tế bào học nước tiểu, dịch tế bào (màng phổi và
phúc mạc), phương pháp tế bào nội soi, đáng chú ý là tế bào chải (phổi và đường tiêu hóa) và tất
cả các hoạt động khác của tế bào học trên bề mặt (vú, tuyến giáp, ganglion, vv) hoặc các cơ
quan sâu (tuyến tụy, thận, gan, vv) bằng phương pháp sinh thiết kim tiêm. Điều này được gọi là
thử nghiệm không phải phụ khoa.
Trọng tâm chính của sàng lọc tế bào là ung thư cổ tử cung. Mẫu xét nghiệm được thực hiện bởi
các chuyên gia đủ điều kiện (bác sĩ phụ khoa, bác sĩ đa khoa, y tá hoặc kỹ thuật viên phòng thí
nghiệm). Sau khi đưa dụng cụ thăm khám âm đạo vào trong âm đạo để tạo điều kiện tiếp cận cổ
tử cung, bác sĩ sử dụng bàn chải hoặc tăm bông để lấy các tế bào cổ tử cung, được đưa vào chai
chứa dung dịch bảo quản. Sau đó chai được gửi đến phòng thí nghiệm tế bào học.
Quá trình trên được gọi là tế bào học dựa trên chất lỏng (LBC) đã thay thế xét nghiệm nhuộm
Pap smear truyền thống, trực tiếp phết các tế bào trên một lam kính.
Trong phòng thí nghiệm, một lượng chất lỏng cụ thể được lấy và lắng đọng trên lam kính . Sau
đó được nhuộm màu để chuẩn bị cho việc kiểm tra bằng kính hiển vi để phát hiện sự hiện diện
của các tế bào bất thường về hình thái cho thấy tình trạng ung thư hoặc tiền ung thư. Phân tích
này được thực hiện bởi một nhà tế bào học (bác sĩ hoặc kỹ thuật viên).

Một số kỹ thuật thủ công hoặc tự động có liên quan đến kết quả của nhuộm lam kính: bao gồm
ly tâm, kết tụ + thấm, lọc và lắng đọng. Ưu điểm của phương pháp dựa trên chất lỏng là nó cho
phép thu được một lớp tế bào đơn mỏng.
Một lợi ích nữa là, nếu nhà tế bào học xác định các tế bào bất thường, cùng một mẫu vật, có
nghĩa là, huyền dịch có thể được gửi trực tiếp đến phòng thí nghiệm để thử nghiệm HPV bằng
cách sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử.
iDC 20, một hệ thống được phát triển bởi iLsa, sử dụng một quá trình ly tâm được điều khiển để
tự động hóa vị trí của các tế bào trên lam kính. Sự tiên tiến của iLsa nằm trong sự tích hợp của
một hệ thống phát hiện hồng ngoại trong hệ thống iDC 20 để xác định nồng độ tế bào, do đó
cung cấp lớp tế bào đơn, đồng nhất, chất lượng để đồng thời tối ưu hóa việc đọc và phát hiện tế
bào.
iDC 20 có thể xử lý tất cả các loại mẫu phụ khoa và không phải phụ khoa.
iDC 20 đảm bảo an toàn tuyệt đối và không có rủi ro nhiễm khuẩn (sử dụng các đầu dò dùng
một lần). Truy xuất đầy đủ từ mẫu đến lam kính được đảm bảo mà không có bất kỳ lỗi hệ thống
nào .
iDC 20 tiết kiệm thời gian quý báu cho kỹ thuật viên. Nó rất dễ dàng để sử dụng; chỉ cần hai giờ
đào tạo
2. THUYẾT MINH iDC 20

a. Tổng quan
iDC 20 là một thiết bị nhỏ gọn tự động hóa tất cả các hoạt động liên quan đến việc lắng
đọng các tế bào trên một mặt kính kính để phân tích tiếp theo. Nó sẽ xử lý, cả các ống
nghiệm và các mẫu. Tất cả những gì người sử dụng phải làm là để nạp vào iDC 20 ống
nghiệm và các lam kính, trước đây được đặt trong các ngăn đỡ , lắp các đầu dò dùng một
lần phù hợp và nhấn nút khởi động.
iDC 20 thực hiện tất cả các phần còn lại, cung cấp các mặt kính khô đã sẵn sàng để nhuộm
màu.
b. Các bước vận hành iDC 20

1. Các ống nghiệm và lam kính, được xác định bằng mã vạch trước,sau đó được nạp vào
máy.
2. DC 20 tự động đọc mã vạch để kiểm tra sự khớp giữa các chai và các mẫu.
3. Chất lỏng gradient được lắng đọng trên các mẫu. Trong quá trình ly tâm, sự khác nhau
giữa khối lượng riêng của chất lỏng khiến các tế bào hồng cầu, bụi và các vật chất
khác có thể làm xáo trộn sự đánh giá được tách ra.
4. iDC 20 sử dụng một đầu hút dùng một lần để hút 1 ml chất lỏng từ chai mẫu (phân
phối lại). Một cảm biến áp suất kiểm tra mẫu chính xác.
5. iDC 20 đưa đầu tip đã hút đầy chất lỏng vào trước bộ cảm biến hồng ngoại tích hợp
để đo độ đục và do đó xác định nồng độ tế bào của mẫu.
6. Nhờ chức năng đo nồng độ, iDC 20 phân phối thể tích mẫu khối cần thiết để đảm bảo
lượng chính xác các tế bào.
7. Đầu tiên, gắn vào ly tâm chậm được để cố định các tế bào trên lam kính. Điều này
đảm bảo nền rõ ràng - không có máu, ít bạch cầu, vi khuẩn và ít chất nhầy hơn
8. Sau khi lấy cặn nổi trên bề mặt bằng các đầu tip dùng một lần, một quá trình ly tâm
nhanh hơn, thứ hai sẽ gẵn các tế bào một cách dứt khoát đến lam kính, sau đó sấy khô.
9. Lam kính đưa ra khỏi iDC 20 đã sẵn sàng để nhuộm.

3. ƯU ĐIỂM iDC 20
-

Chuẩn bị lam kính chất lượng cao, tạo điều kiện đánh giá:không có tế bào cụm, tách tế bào rõ
ràng, không biến dạng.

-

Điểm hình chữ nhật lớn đồng nhất và có thể sản xuất hàng loạt do hoạt động chuẩn bị lam
kính hoàn toàn tự động.

-

Tạo một lớp tế bào nhờ đo độ đục hồng ngoại (nồng độ tế bào được tính tự động)

-

Không nhiễm chéo (vì các đầu dò dùng một lần)

-

Cả mẫu phụ khoa và không phải phụ khoa có thể được xử lý

-

Tự động hóa và thông lượng cao (lên đến 40 lam kính / giờ) cho phép các kỹ thuật viên thực
hiện công việc khác khác

-

hoàn toàn bảo mật: bất kỳ lỗi hoạt động nào được phát hiện và được gắn cờ, mã vạch xác định
và khớp giữa chai mẫu với slide, mã vạch được đọc trước khi lấy mẫu và phân phối mẫu.
Phần mềm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 62304.

-

Truy xuất đầy đủ: tất cả dữ liệu được lưu trữ và truy cập trong một tệp Excel có thể sử dụng

-

Thiết kế tiện dụng làm cho nó cực kỳ dễ sử dụng (màn hình cảm ứng ): chỉ cần 2 giờ đào tạo
cho người dùng.

-

Máy có thể được trang bị với một thiết bị GSM tùy chọn để điều khiển và tính thời gian thực
tiêu thụ, do đó tạo điều kiện quản lý hàng trong kho và cũng tự động bổ sung kho.

Thông số kỹ thuật :
Trọng lượng
Kích thước
Công suất
Nguồn
CE Mark
Phần mềm

75 Kg
90 cm x 60 cm x 40 cm
20 Ống nghiệm
110-240 vôn - 150 Watts
IVD CE
Màn hình cảm ứng với phần mềm tích hợp

Diagnostic

Cytologyz

Sự thành công của công nghệ mới

iDC shaker Agitator with vertical movement

Diagnostic

iDC shaker
Thiết bị khuấy cho ông nghiệm để phân tách các tế bào và hòa tan chất nhầy, các nguồn tế bào dị
tật lan truyền theo sự khuấy động theo chiều dọc.

Thiết bị nhỏ gọn với phần nắp mở phía trên. Máy lắc iDC có thể lắc đồng thời 40 ống nghiệm.
Hai khay có sẵn cho các ông nghiệm có đường kính 26 và 36 mm
Rất hiệu quả để có được một chất lỏng và huyết dịch đồng nhất .
Dễ sử dụng: một nút duy nhất để bắt đầu
Nhanh: chỉ cần 2 phút kích hoạt
Thích hợp với nhiều kích thước ống nghiệm khác nhau
Trọng lượng
Kích thước
Công suất
Nguồn
CE Mark
Loại ống nghiệm

45 kg
38 cm x 44 cm x 34 cm
40 ống nghiệm
110-230 vôn - 150 Watts
CE
Ø 36 mm or Ø 26 mm

