Liquichek™ Urinalysis Control
Levels 1 and 2
435
436
437
435X

Bilevel
12 x 12 mL (6 per level)
Level 1
12 x 12 mL
Level 2
12 x 12 mL
Bilevel MiniPak 2 x 12 mL (1 per level)
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CÔNG DỤNG
Liquichek Urinalysis Control được dự định để dùng làm mẫu nước tiểu đối chứng kiểm soát chất lượng xét nghiệm đã được
phân tích để theo dõi độ chính xác của các quy trình phân tích nước tiểu cho các chất cần xét nghiệm được liệt kê trong tờ
thông tin kèm theo này.
SƠ LƯỢC VÀ NGUYÊN LÝ
Mẫu vật liệu đối chứng kiểm soát chất lượng xét nghiệm được chỉ định cho sử dụng để đánh giá khách quan độ chính xác
của các phương pháp và kỹ thuật đang sử dụng và là một bộ phận không thể thiếu trong thực hành xét nghiệm tốt. Có hai
cấp kiểm soát để theo dõi hiệu năng xét nghiệm trong phạm vi lâm sàng.
Với các khách hàng tại Đức: Cần sử dụng mẫu đối chứng kiểm soát chất lượng xét nghiệm để đánh giá hiệu năng xét nghiệm
theo “Hướng Dẫn Bảo Đảm Chất Lượng Xét Nghiệm Y Tế của Hiệp Hội Y Tế Đức Quốc” (“Guideline for Quality Assurance of
Medical Laboratory Examinations” [Quy định Rili-BÄK]).
THUỐC THỬ
Sản phẩm này được điều chế từ nước tiểu người có bổ sung thêm tế bào hồng cầu người, bạch cầu giả, các cấu tử có nguồn
gốc từ động vật, các hóa chất, chất bảo quản và chất ổn định. Mẫu này được cung cấp ở thể lỏng cho tiện dụng.

BẢO QUẢN VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MẪU
Sản phẩm này sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn sử dụng nếu được bảo quản trong tình trạng chưa mở nắp ở từ 2 đến 8°C.
Sau khi mẫu được mở nắp và bảo quản đậy kín nắp, tất cả các chất cần xét nghiệm sẽ ổn định trong 30 ngày ở từ 2 đến 25°C.
Không bao giờ được làm đông lạnh sản phẩm này.
Sản phẩm này được vận chuyển ở điều kiện được làm lạnh.
THỰC HIỆN
Sản phẩm này phải được xử lý như các mẫu lấy từ bệnh nhân và thực hiện theo các hướng dẫn kèm theo thiết bị này, bộ
dụng cụ và thuốc thử sử dụng.
Trước khi lấy mẫu, để cho mẫu đạt đến nhiệt độ phòng (18 đến 25°C) và đảo ngược lọ nhiều lần để bảo đảm mẫu đồng nhất.
Sau mỗi lần sử dụng, đậy ngay nút hoặc nắp che đầu dụng cụ phân mẫu lại rồi đưa về bảo quản ở từ 2 đến 25°C.
Thải bỏ tất cả các vật liệu thải bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý chất thải ở địa phương của quý vị. Trong trường hợp
bao bì bị hư hỏng, xin liên lạc với Phòng Kinh Doanh (Sales Office) hoặc Nhóm Dịch Vụ Kỹ Thuật (Technical Services) của
Bio-Rad Laboratories tại địa phương.
HƯỚNG DẪN VỀ DỤNG CỤ PHÂN MẪU
1. Cẩn thận mở nắp vặn và nút của lọ ra.
2. Gắn chặt đầu dụng cụ phân mẫu vào miệng lọ bằng cách vặn nắp vặn ban đầu của lọ qua đầu của dụng cụ phân mẫu.
3. Đảo ngược lọ nhiều lần để bảo đảm mẫu đồng nhất.
4. Tháo nắp che đầu dụng cụ phân mẫu ra.
5. Trong khi đang cầm que thử nước tiểu, bóp nhẹ thành bên của dụng cụ phân mẫu. Trải mẫu đối chứng lên tất cả các tấm
		 thuốc thử, làm thấm đẫm từng tấm. Không để cho mẫu đối chứng bị hút ngược vào lọ.
6. Lau sạch đầu dụng cụ phân mẫu rồi đậy nắp che lại, cẩn thận không làm nhiễm chéo cho cấp 1 bằng cách dùng nắp
		 che cấp 2.
7. Đưa lọ về nhiệt độ ở từ 2 đến 25°C.
8. Nên dùng đầu dụng cụ phân mẫu mới cho mỗi lọ mẫu đối chứng kiểm soát mới.
CÁC ĐẶC ĐIỂM HẠN CHẾ
1. Không nên sử dụng sản phẩm này sau ngày hết hạn sử dụng.
2. Nếu thấy có dấu hiệu nhiễm khuẩn hoặc mẫu trở nên quá đục, hãy bỏ lọ mẫu.
3. Sản phẩm này không được sản xuất với mục đích để sử dụng làm mẫu chuẩn.
4. Sản phẩm này có chứa gentamicin. Thực hiện hướng dẫn của nhà sản xuất thuốc thử và/hoặc hệ thống xét nghiệm cho
		 các mẫu chứa gentamicin.
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VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC GIÁ TRỊ
Các kết quả in trong tờ hướng dẫn kèm theo này được tính từ nhiều lần phân tích lặp đi lặp lại và đặc trưng cho lô sản phẩm
này. Các cuộc xét nghiệm liệt kê đã được nhà sản xuất và/hoặc các phòng xét nghiệm độc lập thực hiện bằng cách sử dụng
các thuốc thử do nhà sản xuất cung cấp trên một mẫu đại diện của lô mẫu đối chứng kiểm soát này. Các chênh lệch theo thời
gian và giữa các phòng xét nghiệm có thể là do các khác biệt về kỹ thuật xét nghiệm, thiết bị đo đạc và thuốc thử, hoặc việc
điều chỉnh các phương pháp xét nghiệm của nhà sản xuất. Mỗi phòng xét nghiệm chỉ nên sử dụng các kết quả này để tham
khảo mà thôi và tự thiết lập các thông số riêng về độ chính xác cho phòng mình.
Xin xem trên www.qcnet.com để biết thông tin cập nhật về tờ thông tin kèm theo.
CÁC ĐẶC ĐIỂM RIÊNG VỀ HIỆU NĂNG CỦA SẢN PHẨM
Sản phẩm này là một dịch lỏng đã được ổn định được sản xuất theo các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Để
thu được các kết quả xét nghiệm ổn định từ lọ mẫu này sang lọ mẫu khác, phải bảo quản và sử dụng mẫu đối chứng kiểm
soát theo đúng hướng dẫn.
Các vật dụng tùy chọn
Thẻ RFID (kèm theo): Xem hướng dẫn sử dụng trong Sổ Tay Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm của Roche.
Đầu Dụng Cụ Phân Mẫu cho Nắp Vặn (100/hộp) số 987000 (cung cấp riêng)
CẢNH BÁO
					 Cảnh Báo
Mẫu có nguồn gốc sinh vật. Phải xử sự với mẫu như vật liệu có khả năng bị nhiễm khuẩn.
Huyết thanh của mỗi người hiến nước tiểu cho sản phẩm này đã được kiểm nghiệm theo yêu cầu bằng các phương pháp
được FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm) chấp thuận Kết quả kiểm nghiệm là không phản ứng hoặc âm tính
với bằng chứng nhiễm virus gây Suy giảm miễn dịch ở người (HIV), virus Viêm gan B (HBV) và virus Viêm gan C (HCV). Sản
phẩm này cũng có thể chứa những vật liệu khác có nguồn gốc từ người mà chưa có biện pháp nào đã được chấp thuận
để kiểm nghiệm. Theo quy định về thực hành xét nghiệm tốt, tất cả các vật liệu có nguồn gốc từ người phải được xem là
có khả năng bị nhiễm bệnh và phải được xử lý bằng các biện pháp đề phòng được sử dụng cho các mẫu của bệnh nhân.
Chứa 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Tiêu Ngữ Hiểm Họa (H) và Tiêu Ngữ Đề Phòng (P)
H317 Có thể gây dị ứng da.
P261 Tránh hít bụi/khói/khí/sương/hơi/bụi xịt.
P272 Quần áo làm việc bị nhiễm không được mang ra khỏi nơi làm việc.
P280 Sử dụng găng tay bảo hộ/trang phục bảo hộ/phương tiện bảo vệ mắt/phương tiện bảo vệ mặt.
P302+P352 NẾU BỊ DÍNH VÀO DA: Rửa bằng nhiều xà phòng và nước.
P333+P313 Nếu bị kích ứng da hoặc nổi sảy: Tìm y tế chăm sóc/hướng dẫn.
P363 Giặt quần áo bị nhiễm trước khi sử dụng lại.
Bản Thông Tin An Toàn (Safety Data Sheet - SDS) được cung cấp cho người dùng chuyên nghiệp trên www.bio-rad.com.
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Liquichek™ Urinalysis Control, Levels 1 and 2
CÁC CHẤT CẦN XÉT NGHIỆM
Bilirubin
Máu
Trụ
Độ trong
Màu
Creatinine
Tinh thể
Glucose
hCG (cũng được mô tả là Thai)
Ketone
Tế bào bạch cầu
Microalbumin
Nitrite
Độ thẩm thấu
pH
Protein, Tổng
Tỷ số Protein:Creatinine
Hồng Cầu (RBC)
Trọng Lượng Riêng
Urobilinogen
Bạch Cầu (WBC)
THUẬT NGỮ
Bất thường
Không có
Hổ phách
Nâu
Tế bào
Trong suốt
Vẩn đục
Không màu
Nâu Đậm
Vàng Đậm
Độ Hạ Băng Điểm
Mờ
To
Vàng Nhạt
Độ Phóng Đại
Phương Pháp của Nhà Sản Xuất
Giá Trị Trung Bình
Trung bình
N/A (Không Áp Dụng)
Âm Tính
Bình thường
Đôi Lúc Có
Vàng Nhạt
Dương Tính
Có
Khoảng
Đỏ
Khúc Xạ Kế
Nhỏ
Rơm
Vết
Đục
Đơn vị
Vàng
CƯỚC CHÚ
(1) Có thể sẽ thấy màu không đặc trưng ở một số chất cần xét nghiệm. Kết quả đo được dựa trên cường độ phản ứng.
(2) Các bộ xét nghiệm khác có độ nhạy ≥ 10 mIU/mL.
(3) Có thể sẽ thấy màu không đặc trưng.
(4) Roche khuyên nên nhúng que thử hơn là dùng đầu dụng cụ phân mẫu.
(5) Phản ứng dương tính có thể nhìn thấy được. Kết quả đọc thiết bị âm tính là do màu không đặc trưng.
(6) Vi khuẩn có thể hiện diện khi phân tích bằng kính hiển vi. Chúng tôi không thực hiện bất kỳ tuyên bố nào về giá trị kỳ vọng
		 hoặc tính ổn định.
(7) lpf = vi trường độ phóng đại thấp;
		 hpf = vi trường độ phóng đại cao.
(8) Các kết quả đã thu được theo hướng dẫn của nhà sản xuất về Phương Pháp KOVA để Phân Tích Nước Tiểu theo
		 Phương Pháp Tiêu Chuẩn.
(9) Do chất nền của nước tiểu, sản phẩm này cũng có thể chứa các tinh thể và mảnh nhỏ thường gặp khác trong nước tiểu
		 nên chúng tôi không có tuyên bố nào về hiệu năng xét nghiệm và độ ổn định kỳ vọng.
(10) Sản phẩm này có chứa các tinh thể Cystine.
§ Dữ liệu cần thiết để xác lập các giá trị trung bình và khoảng chấp nhận cho xét nghiệm này chưa thu thập được do việc
		 tham gia chuyển giao dữ liệu còn ít. Nếu cơ sở của quý vị muốn tham gia vào Chương Trình Chuyển Giao Giá Trị cho
		 xét nghiệm này, xin vui lòng liên lạc với Văn Phòng Bio-Rad tại địa phương của quý vị.
v CHỈ SỬ DỤNG CHO QUỐC TẾ - Mục sau đây chứa các dữ liệu cho những phương pháp không được cung cấp cho
		 việc sử dụng chẩn đoán tại Hoa Kỳ.
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