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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
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2. Để lắc trộn: (KHÔNG sử dụng máy để lắc trộn hoặc vortex.)
Để xem đoạn phim minh họa, truy cập trang
www.abbottdiagnostics.com, vào Customer Portal (Cổng
thông tin dành cho khách hàng) ―> Technical Library (Thư
viện kỹ thuật) ―> Other Reference Documents (Các tài liệu
tham khảo khác) ―> Hematology Aids (Tài liệu hỗ trợ cho
Huyết học).
a. Giữ lọ mẫu chuẩn thẳng đứng và lăn từng lọ giữa hai lòng
bàn tay trong thời gian từ 15–20 giây.

Mẫu chuẩn Alinity h-series HemCal có thành phần là máu toàn
phần, được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống Alinity h-series. Giá trị
hiệu chuẩn được sử dụng cho các thông số WBC, RBC, HGB, MCV,
PLT, và MPV.

TÓM TẮT VÀ NGUYÊN LÝ
ll

Hiệu chuẩn là quá trình kiểm tra và cân chỉnh thiết bị, để biết được
mối liên hệ giữa giá trị đo được và giá trị của chất cần đo. Ngoài ra,
việc kiểm tra hiệu chuẩn định kỳ cũng nằm trong yêu cầu của các
cơ quan quản lý.1Alinity h-series HemCal là mẫu máu toàn phần
ổn định được chuẩn bị để cài đặt và kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống
Alinity.

THUỐC THỬ
ll

b. Tiếp tục lắc trộn bằng cách dùng ngón trỏ và ngón cái giữ
lọ mẫu chuẩn, sử dụng chuyển động cổ tay, thực hiện
nhanh việc lắc đảo ngược lọ mẫu chuẩn 20 lần.

Thành phần Bộ Thuốc thử

04U7302
Alinity h-series HemCal
Lọ 2 x 3.0-mL
Alinity h-series HemCal là sản phẩm chẩn đoán in vitro có thể
có một hoặc tất cả thành phần sau: tế bào hồng cầu người hoặc
tế bào hồng cầu của động vật có vú đã ổn định, tế bào bạch cầu
người, động vật có vú hoặc dạng mô phỏng và tiểu cầu trong
môi trường có chất bảo quản.

CẢNH BÁO VÀ ĐỀ CẨN TRỌNG
ll
•
•

c.

Thực hiện phân tích ngay sau khi lắc trộn. Những lần phân
tích sau có thể được thực hiện sau khi lắc đảo ngược lọ mẫu
chuẩn 5 lần.
d. Phải lặp lại các bước từ mục a–c phải sau khi lấy mẫu ra
khỏi tủ lạnh bảo quản trong suốt giai đoạn lọ mở nắp, cho
dù sử dụng phương pháp phân tích nào (mở nắp, đâm kim
qua nắp, lấy mẫu tự động, lấy mẫu bằng tay).
3. Tham khảo Hướng dẫn vận hành Alinity h-series về phân tích
mẫu chuẩn.
4. XỬ LÝ ỐNG ĐÓNG NẮP THEO PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐỘNG:
–– Tham khảo Hướng dẫn vận hành Alinity h-series. Lấy lọ ra
khỏi giá đựng (rack) ngay sau khi lấy mẫu. Sau khi lấy mẫu,
đặt lại các lọ vào tủ bảo quản lạnh để sản phẩm đạt độ ổn
định tối đa cho lọ mở nắp.

Dùng cho chẩn đoán In Vitro.

THẬN TRỌNG: Sản phẩm này có những thành phần có
nguồn gốc từ con người và/hoặc các thành phần có nguy cơ lây
nhiễm. Xem phần THUỐC THỬ của tài liệu này. Không có phương
pháp nào có thể đảm bảo chắc rằng các chế phẩm có nguồn gốc
từ con người hay vi sinh vật đã bị bất hoạt sẽ không gây ra sự
truyền nhiễm. Do đó, tất cả vật liệu có nguồn gốc từ người nên
được xem là có nguy cơ lây nhiễm. Chúng tôi khuyến cáo những
thuốc thử này và những mẫu bệnh phẩm người phải được xử lý
tuân thủ theo Tiêu chuẩn OSHA (Quản lý sức khỏe và An toàn
nghề nghiệp) về các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường
máu. An toàn Sinh học cấp độ 2 hay các nguyên tắc an toàn sinh
học khác nên được áp dụng đối với các sản phẩm có thành phần
hoặc nghi ngờ có tác nhân lây nhiễm.2-5
• Nguyên vật liệu có nguồn gốc từ người trong Mẫu chuẩn
Alinity không có phản ứng với HBsAg, HIV-1 RNA, anti-HCV,
HCV RNA, anti-HIV-1/HIV-2, virus West Nile, và bệnh Chagas.
Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn vận hành Alinity
h-series.
Safety Data Sheets (Tờ thông tin an toàn hóa chất) có thể được tải
về từ trang www.abbottdiagnostics.com hay liên hệ với Abbott
Vietnam.

QUY TRÌNH
ll

Tham khảo quy trình hiệu chuẩn cụ thể nêu trong Hướng dẫn vận
hành Alinity h-series.

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH
ll

Alinity h-series HemCal ổn định đến khi hết hạn sử dụng
khi bảo quản ở nhiệt độ 2° đến 10°C (36-50°F). Sau khi mở nắp, khi
bảo quản ở 2° đến 10° C, Alinity h-series HemCal ổn định trong
thời gian sử dụng, như đã nêu trong tờ thông tin xét nghiệm. Bảo
quản các lọ tránh để quá nhiệt hoặc đông lạnh. Các lọ chưa mở
nắp sẽ ổn định đến khi hết hạn sử dụng. Khi đã mở nắp, chỉ có thể
sử dụng các lọ trong thời gian ghi trên tờ thông tin xét nghiệm,
nếu sử dụng đúng theo hướng dẫn: tránh những lần làm ấm và
làm lạnh không cần thiết, tránh kéo dài thời gian tiếp xúc ở nhiệt
độ phòng, hoặc lắc trộn mạnh, và tất cả những khả năng có thể
làm hỏng mẫu chuẩn. Ngoài ra, thể tích trong lọ mẫu chuẩn phải
bằng hoặc lớn hơn thể tích mẫu tối thiểu, như nêu trong Hướng
dẫn vận hành Alinity h-series.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ll

QUAN TRỌNG: Lắc trộn và Sử dụng
Trước khi sử dụng, tham khảo tờ thông tin để biết thông tin đầy
đủ về sản phẩm.
1. Lấy lọ mẫu chuẩn ra khỏi tủ bảo quản lạnh và để ở nhiệt độ
ấm đến nhiệt độ phòng (18°C đến 30°C) trong thời gian 15
phút trước khi sử dụng.
1

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SẢN PHẨM HỎNG
ll
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Sau khi lắc trộn, Alinity h-series HemCal phải có bề ngoài như
mẫu máu toàn phần vừa được thu thập. Khi chưa lắc trộn và còn
để trong lọ được bảo quản lạnh, dịch nổi bề mặt có thể bị đục và
có màu đỏ. Dịch nổi bề mặt có màu khác, hoặc thấy bị tán huyết,
có thể cho thấy sản phẩm đã bị hỏng.Giá trị mong đợi không đúng
cũng là dấu hiệu cho thấy sản phẩm đã bị hỏng. Các tác động
mạnh, để đông lạnh, để quá nhiệt, và để nhiễm khuẩn là những
nguyên nhân dẫn đến sản phẩm bị hỏng. Lắc trộn không đúng
cách hoặc thiết bị hỏng có thể cho kết quả có giá trị không chấp
nhận được. Không sử dụng nếu nghi ngờ sản phẩm bị hỏng;
liên hệ Bộ phận dịch vụ khách hàng Abbott tại Việt Nam.
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng: Liên hệ Văn phòng đại diện Abbott
Diagnostic Vietnam hoặc xem thông tin liên hệ trên trang
www.abbottdiagnostics.com.

CÁC HẠN CHẾ CỦA SẢN PHẨM
ll

Sử dụng sản phẩm đúng cách theo hướng dẫn trên để đạt hiệu
năng tối ưu. Sản phẩm này không thích hợp cho xét nghiệm phân
biệt tế bào thực hiện thủ công. Các giá trị mẫu chuẩn không thể
sử dụng cho các hệ thống khác không liệt kê trên tờ thông tin xét
nghiệm. Sử dụng sản phẩm như được cung cấp. Sản phẩm không
có giá trị sử dụng nếu pha trộn bằng cách pha loãng hoặc thêm
bất cứ nguyên vật liệu nào vào sản phẩm.

GIÁ TRỊ MONG ĐỢI VÀ CÁC GIÁ TRỊ KÈM THEO
ll

Tham khảo bảng giá trị trong tờ thông tin xét nghiệm kèm theo để
biết kết quả mong đợi. Các giá trị này nhận được qua các lần chạy
lặp lại trên thiết bị được vận hành và bảo dưỡng theo hướng dẫn
nhà sản xuất. Các thiết bị tham chiếu được hiệu chuẩn theo tài liệu
khuyến cáo của CLSI và ICSH, các phương pháp tham chiếu6:
Các phương pháp tham chiếu sau thường được dùng cho hiệu
chuẩn thiết bị, sử dụng mẫu máu toàn phần trước khi có giá trị cụ
thể hệ thống như nêu trong CLSI H26-A2.1
• WBC Thực hiện dãy pha loãng tỉ lệ 1:500 sử dụng cốc thủy tinh
loại A. Chất ly giải được cho vào bình pha loãng ban đầu trước
khi pha loãng. Chất pha loãng là dung dịch đẳng trương không
gây nhiễu. Các mẫu được đếm trong buồng đếm, dịch chuyển
qua một khe hở nhỏ (aperture).7,8
• RBC Thực hiện dãy pha loãng tỉ lệ 1:50,000 sử dụng cốc thủy
tinh loại A. Chất pha loãng là dung dịch đẳng trương không
gây nhiễu. Các mẫu được đếm trong buồng đếm, dịch chuyển
qua một khe hở nhỏ.8
• HGB Nồng độ Hemoglobin được xác định bằng cách chuyển
hemglobin thành hemiglobincyanide (HiCN) và đo ở độ hấp
thu 540nm theo các khuyến cáo của CLSI H15-A3 và ICSH.9
Nồng độ hemoglobin được tính toán sử dụng hệ số hấp thu
đơn vị millimolar là 11.0
• HCT Giá trị thể tích khối hồng cầu được thực hiện lặp lại trên
từng mẫu, với ống có mao dẫn và ly tâm theo hướng dẫn trong
tài liệu CLSI H07-A3. K2EDTA được sử dụng như chất chống
đông khi thu thập mẫu mới. Dung tích hồng cầu (hematocrit)
được đọc trực tiếp bằng thang đo chính xác.8,10 Không thực
hiện chỉnh sửa cho bẫy huyết tương.
• PLT Đếm tiểu cầu bằng phương pháp tỉ lệ RBC/tiểu cầu, sử
dụng làm phương pháp tham chiếu.11
• MCV Tính toán từ RBC tham chiếu và Spun Hematocrit.
• MPV Dựa trên phương pháp sử dụng hạt latex.

Ký hiệu sử dụng

Xem kỹ hướng dẫn sử dụng
Thận trọng
Ngày sản xuất
Nhà sản xuất
Giới hạn nhiệt độ
Hạn sử dụng
Mẫu chuẩn
Thiết bị y khoa dùng cho chẩn đoán In
Vitro
Mã batch/Số lô
Sản phẩm của Hoa Kỳ
Khoảng nồng độ
Số catalog

ĐẶC ĐIỂM HIỆU NĂNG
ll

Hệ thống

Giá trị đích cho mỗi thông số cụ thể theo từng lô và hệ thống
Alinity, được cung cấp trong tờ thông tin xét nghiệm. Giá trị đích
phản ánh mức biến thiên sinh học mong đợi cho mẫu máu toàn
phần, sử dụng các giá trị kèm theo và độ biến thiên hiệu chuẩn
được cho phép của thiết bị và các phương pháp sử dụng.

Nồng độ đích
Abbott GmbH & Co.KG
Max-Planck-Ring 2
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Germany
+49-6122-580

Tuổi thọ theo nghiên cứu độ ổn định: 45 ngày
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