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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
Liquichek Blood Gas Control là một mẫu đã được thử nghiệm để đối chứng kiểm soát chất lượng xét nghiệm, được
sản xuất để theo dõi độ chính xác của từng phép đo pH, pCO2 và pO2 bằng thiết bị định lượng khí trong máu của
phòng xét nghiệm.
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 ba cấp kiểm soát để theo dõi hiệu quả 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 “Guideline for Quality Assurance of Medical Laboratory Examinations” (Hướng Dẫn Bảo Đảm Chất Lượng
Xét Nghiệm Y Tế của Hiệp Hội Y Tế Đức Quốc) (Quy định Rili-BÄK).
THUỐC THỬ
Sản phẩm này là một dung dịch bicarbonate đệm ở trạng thái cân bằng với các nồng độ xác định trước của oxygen,
carbon dioxide và nitrogen.
Bản Thông Tin An Toàn (SDS) được cung cấp cho người dùng chuyên nghiệp trên www.bio-rad.com.
BẢO QUẢN VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA SẢN PHẨM
Sản phẩm này sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn khi được bảo quản trong hộp kín ở nhiệt độ từ 18 đến 25°C. Sau khi mở
nắp mẫu đối chứng kiểm soát, phải xét nghiệm tất cả chất phân tích ngay; thải bỏ chất liệu dư thừa.
Tránh bảo quản ở nhiệt độ trên 30°C. Việc làm đông mẫu đối chứng kiểm soát này sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi
đến hiệu năng.
Sản phẩm này được vận chuyển ở các điều kiện môi trường hiện hữu.
QUY TRÌNH
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 hoặc thuốc thử sử dụng.
Để đạt được hiệu năng tối ưu, hãy chờ ít nhất 4 giờ để các ống mẫu cân bằng với nhiệt độ từ 20 đến 23°C. Trước khi
xử lý mẫu, hãy giữ ống mẫu giữa ngón cái và ngón trỏ và lắc ống mẫu đối chứng kiểm soát trong 10 giây để trộn đều
lượng mẫu bên trong. Làm cho mẫu đối chứng kiểm soát chảy trở về đáy ống bằng cách vỗ nhẹ. Bảo vệ ngón tay bằng
một miếng khăn giấy hoặc đeo găng để tránh bị tổn thương. Bẻ đầu ống mẫu và đưa ngay mẫu đối chứng kiểm soát vào
thiết bị bằng một trong các kỹ thuật sau: hút trực tiếp, chuyển bằng ống tiêm hoặc chuyển bằng phương thức mao dẫn.
Hãy xử lý tất cả các vật liệu thải bỏ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý chất thải ở địa phương của quý vị. Trong
trường hợp bao bì bị hư hỏng, xin liên hệ với Phòng Kinh Doanh hoặc bộ phận Dịch Vụ Kỹ Thuật của Bio-Rad
Laboratories tại địa phương của quý vị.
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CÁC HẠN CHẾ
1. Không nên sử dụng sản phẩm này sau ngày hết hạn.
2. Sản phẩm này không được sản xuất nhằm mục đích sử dụng làm mẫu chuẩn.
3. Sản phẩm này nhạy cảm với hầu hết các yếu tố liên quan đến thiết bị gây chênh lệch kết quả phân tích ngoài dự
		 kiến. Tuy nhiên, mẫu đối chứng kiểm soát này không chứa các tế bào hồng cầu và không thể phát hiện được các
		 điều kiện gây phân giải tế bào hồng cầu, dẫn đến các kết quả xác định khí trong máu thu được sẽ bị sai.
VIỆC CHỈ ĐỊNH CÁC GIÁ TRỊ
Các giá trị trung bình và khoảng chấp nhận báo cáo 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 xét nghiệm này đã được thực hiện trên nhiều thiết bị phân tích
khí trong máu. Với một số thiết bị, các giá trị chỉ định được dựa trên những nghiên cứu so sánh cho từng nhãn hiệu và
kiểu mẫu. Các giá trị trung bình của phòng xét nghiệm riêng lẻ sẽ nằm trong khoảng chấp nhận tương ứng, tuy nhiên,
các yếu tố khác như việc điều chỉnh quy trình xét nghiệm hoặc thuốc thử có thể sẽ làm thay đổi các giá trị trung bình.
Mỗi phòng xét nghiệm nên tự thiết lập các giá trị trung bình và khoảng chấp nhận và chỉ sử dụng các giá trị được cung
cấp để tham khảo.
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 ống mẫu này sang ống mẫu khác, phải bảo quản và xử lý mẫu đối
chứng kiểm soát theo đúng hướng dẫn.
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