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Bản duyệt hiện tại và ngàya
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Tên sản phẩm

Atellica IM Vitamin B12 (VB12)

10995714
(100 xét nghiệm)
10995715
(500 xét nghiệm)

Tên sản phẩm viết tắt

Atellica IM VB12

Tên xét nghiệm/ID

VB12

Hệ thống

Atellica IM Analyzer

Vật liệu cần thiết nhưng không được cung cấp

Atellica IM CAL C

10995506
(2 gói)
10995507
(6 gói)

Vật liệu tùy chọn

a

Atellica IM VB12 DTT/REL

10995718

Atellica IM T3/T4/VB12 ANC

10995682
(2 gói)

Atellica IM T3/T4/VB12 ANC

10995683
(6 gói)

Atellica IM VB12 DIL

10995716

Atellica IM VB12 MCM

10995717

Loại mẫu

Huyết thanh, huyết tương EDTA, huyết tương heparin

Thể tích mẫu

100 µL

Khoảng đo

45–2000 pg/mL (33–1476 pmol/L)

Thanh dọc ở lề trang chỉ nội dung kỹ thuật ở phiên bản hiện tại khác với nội dung kỹ thuật ở phiên bản trước.

Mục đích sử dụng
Xét nghiệm Atellica™ IM Vitamin B12 (VB12) dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định
lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và heparin) sử dụng
Atellica™ IM Analyzer.
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Tóm tắt và giải thích
Vitamin B12 hay cyanocobalamin, là một hợp chất corrinoid phức hợp có chứa 4 vòng pyrrole
bao quanh một nguyên tử coban đơn.1 Con người nhận vitamin B12 chỉ từ các nguồn thức ăn
có nguồn gốc động vật, như thịt, trứng và sữa.2 Vitamin B12 cần có yếu tố nội tại, một protein
do các tế bào vách tiết ra trong niêm mạc dạ dày, để hấp thụ. Vitamin B12 và yếu tố nội tại
hình thành một phức hợp gắn với các cơ quan nhận cảm trong niêm mạc hỗng tràng, trong đó
các protein gọi là trans-cobalamin vận chuyển vitamin B12 từ các tế bào nhầy vào máu và các
mô.3,4 Phần lớn vitamin B12 được cất trữ trong gan cũng như trong tủy xương và các mô khác.
Vitamin B12 và folate có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình tổng hợp DNA bình thường,
qua đó sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của hồng cầu.3 Vitamin B12 cũng cần thiết đối với
sự hình thành và duy trì bao myelin.2 Cơ thể sử dụng nguồn dự trữ B12 của mình rất tiết kiệm,
hấp thụ lại vitamin B12 từ ruột hồi và trả nó về gan vì vậy vitamin này rất ít bị bài tiết.4,5
Các phát hiện lâm sàng và phát hiện trong phòng xét nghiệm cho sự thiếu hụt B12 bao gồm
những bất thường về thần kinh, mức B12 trong huyết thanh giảm và tăng bài tiết axit
methylmalonic.4,5 Quá trình tổng hợp DNA bị suy yếu có liên quan tới sự thiếu hụt vitamin B12
gây ra thiếu máu đại hồng cầu. Những tình trạng thiếu máu này có đặc điểm là sự phát triển
bất thường của các tiền chất hồng cầu trong tủy xương, dẫn đến sự xuất hiện của nguyên
hồng cầu khổng lồ và giảm khả năng sống sót của hồng cầu.3,6
Thiếu máu ác tính là một dạng thiếu máu đại hồng cầu gây ra do thiếu hụt vitamin B12 do
thiếu yếu tố nội tại. Mức vitamin B12 nạp vào thấp, phẫu thuật cắt dạ dày, các bệnh về ruột
non, chứng hấp thụ kém và thiếu hụt trans-cobalamin cũng có thể gây thiếu hụt vitamin B12.3

Nguyên tắc của quy trình
Xét nghiệm Atellica IM VB12 là một xét nghiệm miễn dịch cạnh tranh sử dụng công nghệ hóa
phát quang trực tiếp trong đó vitamin B12 từ bệnh phẩm cạnh tranh với vitamin B12 có gắn
nhãn acridinium ester trong Thuốc thử Lite, để giành một lượng giới hạn yếu tố nội tại được
tinh lọc sạch, được liên kết cộng hóa trị với các hạt phân tử thuận từ trong Pha rắn. Xét
nghiệm sử dụng Chất chống dính (natri hiđroxit) và DTT để giải phóng vitamin B12 từ các
protein liên kết nội sinh trong mẫu và cobinamide để ngăn chặn tái liên kết sau khi Pha rắn
được thêm vào mẫu.
Tồn tại mối quan hệ ngược giữa lượng vitamin B12 có trong mẫu và lượng ánh sáng tương đối
(RLU) do hệ thống phát hiện.

Thuốc thử
Mô tả vật liệu

Bảo quản

Độ ổn địnha

Gói thuốc thử chính Atellica IM VB12 ReadyPack®
Thuốc thử Lite
20,0 mL/gói thuốc thử
Vitamin B12 được gắn nhãn acridinium ester
(~3 ng/mL); chất đệm; natri azit (0,1%); các chất ổn
định protein; các chất bảo quản
Pha rắn
20,0 mL/gói thuốc thử
Yếu tố nội tại hog được tinh lọc sạch (~0,025 µg/mL)
được liên kết cộng hóa trị với các hạt phân tử thuận từ
trong chất đệm; cobinamide; các chất ổn định protein;
natri azit (0,1%); các chất bảo quản

Chưa mở ở 2–8°C

Cho đến ngày hết hạn
trên sản phẩm

Trên hệ thống

18 ngày
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Mô tả vật liệu

Bảo quản

Độ ổn địnha

DTT/Chất chống dính Atellica IM VB12b
DTT
2,0 mL/lọ
Dithiothreitol (~210 mg/lọ)
Chất chống dính
25,0 mL/lọ
Natri hiđroxit (~0,30N); kaly xyanua (~1,25 mg/lọ)

Ở 2–8°C

Cho đến ngày hết hạn
trên sản phẩm

Trên hệ thống

108 giờc

Gói thuốc thử phụ Atellica IM T3/T4/VB12 ANC
ReadyPackb
23,6 mL/gói thuốc thử
0,4N natri hiđroxit

Ở 2–8°C

Cho đến ngày hết hạn
trên sản phẩm

Trên hệ thống

14 ngày

Gói thuốc thử phụ Atellica IM VB12 DIL ReadyPackd
4,8 mL/gói thuốc thử
Albumin huyết thanh người có chất đệm; natri azit
(0,2%); các chất bảo quản

Chưa mở ở 2–8°C

Cho đến ngày hết hạn
trên sản phẩm

Trên hệ thống

28 ngày

Hãy tham khảo Bảo quản và độ ổn định.
Hãy tham khảo Vật liệu cần thiết nhưng không được cung cấp.
Hãy tham khảo Chuẩn bị thuốc thử.
Hãy tham khảo Vật liệu tùy chọn.

Cảnh báo và phòng ngừa
Dùng cho chẩn đoán in vitro.
Dùng cho mục đích chuyên môn.
CẨN TRỌNG
Luật liên bang (Hoa Kỳ) giới hạn thiết bị này chỉ được bán bởi chuyên gia y tế được cấp phép
hoặc theo yêu cầu của chuyên gia y tế được cấp phép.
Phiếu an toàn hóa chất (SDS) có sẵn trên siemens.com/healthineers.
H319, H315, H290
P280, P264,
P305+P351+P338,
P310, P390, P501

Cảnh báo!
Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Gây kích ứng da. Có thể ăn mòn kim
loại.
Mang găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/bảo vệ mắt/bảo vệ mặt. Rửa tay
thật kỹ sau khi sử dụng. NẾU RƠI VÀO MẮT: Rửa thật cẩn thận bằng nước
trong vài phút. Tháo kính áp tròng ra, nếu có và dễ tháo. Tiếp tục rửa
sạch. Ngay lập tức gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ/thầy
thuốc. Thấm hút chỗ bị tràn ra để ngăn không làm hỏng vật liệu. Thải bỏ
các thành phần bên trong và hộp đựng tuân theo tất cả các quy định của
địa phương, khu vực và quốc gia.
Có chứa: natri hiđroxit (trong Thuốc thử phụ T3/T4/VB12 của Atellica IM
và DTT/Chất chống dính VB12 của Atellica IM)

CẨN TRỌNG VỀ NGUY CƠ SINH HỌC TIỀM ẨN
Chứa chất có nguồn gốc từ người. Mỗi thành phần máu hoặc máu người hiến tặng đã được
xét nghiệm bằng các phương pháp mà FDA phê duyệt để tìm kháng thể với vi rút gây suy giảm
miễn dịch ở người tuýp 1 (HIV-1) và tuýp 2 (HIV-2) cũng như kháng nguyên bề mặt viêm gan B
(HBsAg) và kháng thể với vi rút viêm gan C (HCV). Xét nghiệm cho kết quả âm tính (không
phản ứng lặp lại). Không có xét nghiệm nào đảm bảo hoàn toàn về việc không có các vi rút
này hoặc các tác nhân lây nhiễm khác; chất này cần được xử lý bằng cách sử dụng thực hành
xét nghiệm tốt và các biện pháp phòng ngừa chung.7–9

10995437_VI Rev. 02, 2019-08

3 / 18

VB12

Atellica IM Analyzer
CẨN TRỌNG
Thiết bị này chứa vật liệu có nguồn gốc từ động vật và cần phải được xử lý như một chất mang
và chất truyền bệnh tiềm tàng.
Chứa natri azit như là một chất bảo quản Natri azit có thể phản ứng với đường ống bằng đồng
hoặc bằng chì để hình thành các azit kim loại dễ gây nổ. Khi vứt bỏ, hãy xả các thuốc thử với
một lượng nước lớn để ngăn ngừa tích tụ các azit. Việc đổ bỏ vào hệ thống nước thải phải tuân
thủ theo các yêu cầu trong quy định hiện hành.
Vứt bỏ các chất nguy hiểm hoặc bị ô nhiễm sinh học theo các thông lệ của tổ chức của bạn.
Loại bỏ tất cả các vật liệu một cách an toàn và có thể chấp nhận được cũng như phù hợp với
các yêu cầu trong quy định hiện hành.
Lưu ý Để biết thêm thông tin về việc chuẩn bị thuốc thử, hãy tham khảo Chuẩn bị thuốc thử
trong phần Quy trình.

Bảo quản và độ ổn định
Bảo quản thuốc thử ở vị trí thẳng đứng. Bảo vệ sản phẩm tránh nguồn sáng và nguồn nhiệt.
Thuốc thử chưa mở sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn trên sản phẩm khi được bảo quản ở
2–8°C.
Bảo quản DTT/Chất chống dính của Atellica IM VB12 ở trạng thái hướng thẳng lên trên. DTT/
Chất chống dính Atellica IM VB12 sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn trên sản phẩm khi được
bảo quản ở 2–8°C.
Bảo quản Atellica IM T3/T4/VB12 ANC ở trạng thái hướng thẳng lên trên. Atellica IM T3/T4/
VB12 ANC Chưa mở sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn trên sản phẩm khi được bảo quản ở
2–8°C.
Bảo quản Atellica IM VB12 DIL ở trạng thái hướng thẳng lên trên. Atellica IM VB12 DIL chưa mở
sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn trên sản phẩm khi được bảo quản ở 2–8°C.
Không sử dụng các sản phẩm quá ngày hết hạn ghi trên nhãn sản phẩm.

Độ ổn định trên hệ thống
Thuốc thử ổn định trên hệ thống trong 18 ngày. Thải bỏ thuốc thử khi hết khoảng thời gian ổn
định trên hệ thống. Không sử dụng các sản phẩm quá ngày hết hạn ghi trên nhãn sản phẩm.
DTT/Chất chống dính Atellica IM VB12 ổn định trên hệ thống trong 108 giờ.
Atellica IM T3/T4/VB12 ANC ổn định trên hệ thống trong 14 ngày.
Atellica IM VB12 DIL ổn định trên hệ thống trong 28 ngày.

Thu thập và thao tác mẫu
Huyết thanh và huyết tương (EDTA và kháng đông) là các loại mẫu được khuyến nghị cho xét
nghiệm này.

Thu thập mẫu
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•

Tuân theo các biện pháp phòng ngừa chung khi thu thập mẫu. Xử lý tất cả các mẫu xét
nghiệm như khi các mẫu đó có khả năng truyền bệnh.9

•

Làm theo các quy trình được khuyến nghị về thu thập mẫu máu chẩn đoán qua tĩnh
mạch.10

•

Làm theo các hướng dẫn sử dụng và xử lý đi kèm thiết bị thu thập mẫu của bạn.11

•

Để mẫu máu đông hoàn toàn trước khi ly tâm.8

•

Luôn phải đậy nắp ống nghiệm.8
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Bảo quản mẫu
•

Không sử dụng các mẫu đã được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong hơn 8 giờ.

•

Đậy kín và làm đông lạnh mẫu ở 2–8°C nếu xét nghiệm không được hoàn tất trong vòng
8 giờ.

•

Làm đông lạnh mẫu ở ≤ -20°C nếu mẫu không được xét nghiệm trong vòng 48 giờ.

•

Chỉ làm đông lạnh mẫu 1 lần và trộn đều sau khi rã đông.

Thông tin về bảo quản và thao tác nêu ở đây được căn cứ trên dữ liệu hoặc tài liệu tham khảo
của nhà sản xuất. Mỗi phòng xét nghiệm có trách nhiệm sử dụng tất cả các tài liệu tham khảo
sẵn có và/hoặc các nghiên cứu của mình khi thiết lập các tiêu chí về độ ổn định thay thế để
đáp ứng các nhu cầu cụ thể.

Vận chuyển mẫu
Khi vận chuyển, mẫu phải được đóng gói và ghi nhãn theo các quy định hiện hành của liên
bang và quốc tế về vận chuyển mẫu xét nghiệm lâm sàng và các tác nhân gây bệnh.

Chuẩn bị mẫu
Xét nghiệm này yêu cầu 100 µL mẫu cho một lần xét nghiệm duy nhất. Thể tích này không
bao gồm thể tích không sử dụng chứa trong hộp đựng mẫu hoặc thể tích bổ sung theo quy
định khi thực hiện lặp lại hoặc thực hiện các xét nghiệm khác trên cùng một mẫu. Để biết
thông tin về xác định thể tích tối thiểu theo quy định, hãy tham khảo trợ giúp trực tuyến.
Thể tích mẫu cần thiết để thực hiện pha loãng trên hệ thống khác với thể tích mẫu cần thiết
để thực hiện một lần xét nghiệm duy nhất. Hãy tham khảo Pha loãng.
Lưu ý Không sử dụng các mẫu bị nhiễm bẩn rõ ràng.
Trước khi đặt mẫu lên hệ thống, đảm bảo rằng mẫu không có:
•

Bong bóng hoặc bọt.

•

Tơ huyết hoặc hạt vật chất khác.

Lưu ý Loại bỏ các hạt bằng cách ly tâm theo hướng dẫn của CLSI và các khuyến nghị của nhà
sản xuất thiết bị thu thập mẫu.8
Lưu ý Để xem toàn bộ danh sách ống chứa mẫu thích hợp, hãy tham khảo trợ giúp trực tuyến.

Quy trình
Vật liệu được cung cấp
Các vật liệu sau được cung cấp:
Thành phần

Số lượng xét
nghiệm

10995714 1 gói thuốc thử chính ReadyPack chứa Thuốc thử Lite Atellica IM VB12 và Pha rắn 100
Đường cong chính và nhận dạng xét nghiệm Atellica IM VB12
10995715 5 gói thuốc thử chính ReadyPack chứa Thuốc thử Lite Atellica IM VB12 và Pha rắn 500
Đường cong chính và nhận dạng xét nghiệm Atellica IM VB12
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Vật liệu cần thiết nhưng không được cung cấp
Dưới đây là các vật liệu cần có để thực hiện xét nghiệm này, nhưng không được cung cấp:
Mô tả
Atellica IM Analyzera
10995506 Atellica IM CAL C (chất hiệu chuẩn)

2 x 5,0 mL chất hiệu chuẩn thấp
2 x 5,0 mL chất hiệu chuẩn cao
Phiếu giá trị theo từng lô chất hiệu chuẩn

10995507 Atellica IM CAL C (chất hiệu chuẩn)

6 x 5,0 mL chất hiệu chuẩn thấp
6 x 5,0 mL chất hiệu chuẩn cao
Phiếu giá trị theo từng lô chất hiệu chuẩn

a

10995718 Atellica IM VB12 DTT/REL (chất chống dính)

1 x 2,0 mL/lọ DTT
2 x 25,0 mL/lọ Chất chống dính
4 gói thuốc thử phụ ReadyPack trống

10995682 Atellica IM T3/T4/VB12 ANC (thuốc thử
phụ)

2 gói thuốc thử phụ ReadyPack chứa 23,6 mL/gói

10995683 Atellica IM T3/T4/VB12 ANC (thuốc thử
phụ)

6 gói thuốc thử phụ ReadyPack chứa 23,6 mL/gói

Cần có thêm các chất lỏng hệ thống này để vận hành hệ thống: Atellica IM Wash, Atellica IM Acid, Atellica IM
Base và Atellica IM Cleaner. Để xem hướng dẫn sử dụng chất lỏng hệ thống, hãy tham khảo Thư viện tài liệu.

Vật liệu tùy chọn
Các vật liệu sau có thể được sử dụng để thực hiện xét nghiệm này, nhưng không được cung
cấp:
Mô tả
10995716 Atellica IM VB12 DIL (chất pha loãng)

2 gói thuốc thử phụ ReadyPack chứa 4,8 mL/gói

10995717 Atellica IM VB12 MCM (chất tạo đường cong
chính)

6 x 1,0 mL nồng độ của chất tạo đường cong chính

Quy trình xét nghiệm
Hệ thống tự động thực hiện các bước sau:
1. Rửa đầu dò hút thuốc thử phụ với 100 µL Thuốc thử phụ T3/T4/VB12.
2. Phân phối 100 µL mẫu vào cuvet.
3. Phân phối 115 µL DTT/Chất chống dính, sau đó ủ trong 3 phút ở 37°C.
4. Phân phối 200 µL Pha rắn, sau đó ủ trong 5 phút ở 37°C.
5. Phân phối 200 µL Thuốc thử Lite, sau đó ủ trong 4 phút ở 37°C.
6. Tách, hút rồi rửa cuvet bằng Atellica IM Wash.
7. Phân phối 300 μL mỗi Atellica IM Acid và Atellica IM Base để kích hoạt phản ứng phát
quang.
8. Báo cáo kết quả.
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Chuẩn bị thuốc thử
Thuốc thử có dạng lỏng và sử dụng được ngay, với ngoại lệ DTT/Chất chống dính VB12 của
Atellica IM. Trước khi nạp các gói thuốc thử chính vào hệ thống, dùng tay trộn chúng lại và
kiểm tra bằng mắt thường đáy gói thuốc để đảm bảo tất cả các hạt được tái huyền phù lại. Để
biết thông tin về cách chuẩn bị thuốc thử để sử dụng, hãy tham khảo trợ giúp trực tuyến.
Sử dụng quy trình này để chuẩn bị DTT/Chất chống dính.
Lưu ý Cần phải chuẩn bị cẩn thận DTT/Chất chống dính để đạt được kết quả chính xác và nhất
quán vì lượng DTT tuyệt đối được cấp cho mỗi xét nghiệm có thể ảnh hưởng tới kết quả.
Chuẩn bị DTT/Chất chống dính ngay trước khi sử dụng. Sử dụng DTT/Chất chống dính được
chuẩn bị sẵn trong 108 giờ.
1. Thêm 300 µL DTT vào 12,0 mL Chất chống dính trong một ống xét nghiệm xử dụng pipet
đo thể tích.
2. Trộng DTT và Chất chống dính trong ống xét nghiệm. Đậy ống xét nghiệm bằng màng bọc
tự dính trong phòng xét nghiệm và đảo ống xét nghiệm vài lần để trộn.
3. Gỡ bỏ màng bọc tự dính trong phòng xét nghiệm và đổ toàn bộ chất vào gói thuốc thử
phụ ReadyPack dùng một lần được cung cấp.
4. Đặt miếng dán gói lên gói thuốc thử phụ dùng một lần. Đảm bảo rằng miếng dán được
đặt ở giữa phía trên miệng gói và ấn mạnh lên phần dính của miếng dán.
Lưu ý Các gói thuốc thử phụ ReadyPack của DTT/Chất chống dính cụ thể theo số lô. Không sử
dụng các gói từ một lô DTT/Chất chống dính với bất kỳ lô DTT/Chất chống dính nào khác.

Chuẩn bị hệ thống
Đảm bảo rằng các gói thuốc thử đã được nạp đủ vào ngăn thuốc thử của hệ thống. Hệ thống
tự động trộn các gói thuốc thử để duy trì thể huyền phù đồng đều. Để biết thông tin về nạp
các gói thuốc thử, hãy tham khảo trợ giúp trực tuyến.
Để pha loãng tự động, hãy đảm bảo Atellica IM VB12 DIL được nạp trên hệ thống.

Định nghĩa về đường cong chính
Trước khi bắt đầu hiệu chuẩn từng lô thuốc thử mới, hãy nạp các giá trị đường cong chính của
2D. Để xem hướng
xét nghiệm và nhận dạng xét nghiệm bằng cách quét các mã vạch
dẫn nạp, hãy tham khảo trợ giúp trực tuyến.

Tiến hành hiệu chuẩn
Để hiệu chuẩn xét nghiệm Atellica IM VB12, sử dụng Atellica IM CAL C. Sử dụng chất hiệu
chuẩn theo hướng dẫn sử dụng chất hiệu chuẩn.

Tần suất hiệu chuẩn
Tiến hành hiệu chuẩn khi một hoặc nhiều trường hợp sau xảy ra:
•

Khi thay đổi số lô của các gói thuốc thử chính.

•

Khi hết khoảng thời gian hiệu chuẩn của lô gói thuốc thử cụ thể đã hiệu chuẩn trên hệ
thống.

•

Khi hết khoảng thời gian hiệu chuẩn của các gói thuốc thử đã hiệu chuẩn trên hệ thống.

•

Khi được chỉ định bởi kết quả kiểm chuẩn.

•

Sau đợt bảo trì hoặc bảo dưỡng lớn, nếu kết quả kiểm chuẩn chỉ định như vậy.

Khi hết khoảng thời gian ổn định trên hệ thống, hãy thay thế gói thuốc thử trên hệ thống
bằng gói thuốc thử mới. Không cần hiệu chuẩn lại trừ khi vượt quá khoảng hiệu chuẩn lô.
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Khoảng thời gian ổn định

Ngày

Hiệu chuẩn lô

30

Hiệu chuẩn gói

18

Độ ổn định trên hệ thống của thuốc thử

18

Để biết thông tin về khoảng thời gian hiệu chuẩn lô và hiệu chuẩn gói, hãy tham khảo trợ giúp
trực tuyến.
Tuân theo các quy định của chính phủ hoặc các yêu cầu kiểm định về tần suất hiệu chuẩn Các
quy trình và chương trình kiểm soát chất lượng ở từng phòng xét nghiệm có thể quy định tần
suất hiệu chuẩn thường xuyên hơn.

Tiến hành kiểm soát chất lượng
Để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm Atellica IM VB12, sử dụng một chất kiểm chuẩn thích
hợp có nồng độ chất phân tích xác định với ít nhất 2 nồng độ (thấp và cao) tối thiểu một lần
trong mỗi ngày phân tích mẫu. Sử dụng chất kiểm chuẩn theo hướng dẫn sử dụng chất kiểm
chuẩn.
Hệ thống đạt yêu cầu về hiệu suất khi giá trị chất phân tích thu được nằm trong phạm vi kiểm
soát dự kiến dành cho hệ thống hoặc nằm trong phạm vi của bạn, được xác định bằng kế
hoạch kiểm soát chất lượng nội bộ thích hợp. Làm theo các quy trình kiểm soát chất lượng của
phòng xét nghiệm nếu kết quả thu được không nằm trong giới hạn chấp nhận được. Để biết
thông tin về nhập các thông số kiểm soát chất lượng, hãy tham khảo trợ giúp trực tuyến.
Tuân theo các quy định của chính phủ hoặc yêu cầu kiểm định về tần suất kiểm soát chất
lượng. Các quy trình và chương trình kiểm soát chất lượng ở từng phòng xét nghiệm có thể
quy định tần suất kiểm tra kiểm chuẩn thường xuyên hơn.
Thử nghiệm các mẫu kiểm soát chất lượng sau khi hiệu chuẩn thành công.

Thực hiện hoạt động khắc phục
Nếu kết quả kiểm chuẩn không nằm trong phạm vi các giá trị được gán thì không báo cáo kết
quả. Thực hiện các hoạt động khắc phục theo quy trình phòng xét nghiệm đã được thiết lập.
Để xem quy trình được đề xuất, hãy tham khảo trợ giúp trực tuyến.

Kết quả
Tính toán kết quả
Hệ thống xác định kết quả bằng cách sử dụng cách tính được mô tả trong trợ giúp trực tuyến.
Hệ thống báo cáo kết quả theo pg/mL (đơn vị thường dùng) hoặc pmol/L (đơn vị SI), tùy vào
đơn vị được xác định khi thiết lập xét nghiệm.
Công thức chuyển đổi: 1 pg/mL = 0,7378 pmol/L
Để biết thêm thông tin về kết quả nằm ngoài khoảng đo quy định, hãy tham khảo Khoảng đo.

Pha loãng
Khoảng đo của xét nghiệm đối với huyết thanh và huyết tương là 45–2000 pg/mL
(33–1476 pmol/L). Để biết thêm thông tin về các phương án pha loãng được dùng để mở rộng
khoảng đo có thể báo cáo lên đến 20.000 pg/mL, hãy tham khảo trợ giúp trực tuyến.
Các mẫu có mức vitamin B12 > 2000 pg/mL (1476 pmol/L) phải được pha loãng và xét nghiệm
lại để đạt được kết quả chính xác.
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Để pha loãng tự động, hãy đảm bảo Atellica IM VB12 DIL được nạp trên hệ thống. Đảm bảo có
đủ thể tích mẫu để tiến hành pha loãng và hệ số pha loãng phù hợp được chọn khi lên lịch xét
nghiệm, như được nêu trong bảng bên dưới. Nhập giá trị pha loãng cho sẵn ≤ 2000 pg/mL
(≤ 1476 pmol/L).
Mẫu

Pha loãng

Thể tích mẫu (µL)

Huyết thanh và huyết tương

1:2

100

Huyết thanh và huyết tương

1:10

25

Diễn giải kết quả
Kết quả của xét nghiệm này phải luôn được diễn giải kết hợp với bệnh sử, hình ảnh lâm sàng
và các kết quả phát hiện khác của bệnh nhân.

Hạn chế
Thông tin sau có liên quan đến các giới hạn của xét nghiệm:
•

Các chất bảo quản, chẳng hạn như florua và axit ascorbic, có ảnh hưởng đến xét nghiệm
Atellica IM VB12.

•

Để các mẫu tiếp xúc quá lâu với ánh sáng có thể làm thay đổi các giá trị vitamin B12.

Giá trị dự kiến
Các công thức bào chế thuốc thử được sử dụng trên Atellica IM Analyzer giống với các công
thức bào chế được sử dụng trên hệ thống ADVIA Centaur® và ACS:180™. Các giá trị dự kiến
được thiết lập bằng hệ thống ACS:180 và được xác nhận bằng cách so sánh xét nghiệm. Hãy
tham khảo So sánh xét nghiệm.
Dữ liệu đạt được trên 298 mẫu huyết thanh, bao gồm 253 mẫu từ những người khỏe mạnh rõ
rệt và 45 mẫu từ những bệnh nhân được bác sỹ chẩn đoán là thiếu vitamin B12. Đối với những
người khỏe mạnh rõ rệt, 95% nằm trong khoảng 211–911 pg/mL (156–672 pmol/L).
Danh mục

Trung vị
(pg/mL)

Phạm vi
(pg/mL)

Trung vị
(pmol/L)

Phạm vi
(pmol/L)

Bình thường

382

211–911

282

156–672

Thiếu hụt

160

32–246

118

24–181
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Hãy tham khảo hình bên dưới để biết biểu đồ tán xạ của những kết quả này:

VB12, pg/mL

Phân phối mẫu

Thiếu hụt

Bình thường, 95% Phạm vi

Như với mọi xét nghiệm chẩn đoán in vitro, mỗi phòng xét nghiệm cần xác định khoảng tham
chiếu riêng để đánh giá chẩn đoán kết quả của bệnh nhân.12 Chỉ xem các giá trị này là hướng
dẫn tham khảo.

Đặc tính hiệu suất
Các công thức bào chế thuốc thử được sử dụng trên Atellica IM Analyzer giống với các công
thức bào chế được sử dụng trên hệ thống ADVIA Centaur và ACS:180. Một số đặc tính hiệu
suất cho xét nghiệm Atellica IM được thiết lập bằng hệ thống ADVIA Centaur.

Khoảng đo
Xét nghiệm Atellica IM VB12 cung cấp kết quả từ 45–2000 pg/mL (33–1476 pmol/L). Giới hạn
thấp hơn của khoảng đo được xác định bằng độ nhạy chất phân tích. Báo cáo kết quả bên dưới
khoảng đo là < 45 pg/mL (33 pmol/L). Khi kết quả mẫu vượt quá khoảng đo, hãy tham khảo
Pha loãng.

Độ đặc hiệu
Phản ứng chéo với cobinamide được xác định bằng cách thêm 20 ng/mL cobinamide vào các
mẫu có chứa 0, 250 và 1000 pg/mL (0, 184 và 738 pmol/L) vitamin B12. Không phát hiện thấy
bất kỳ ảnh hưởng nào ở những mức này.
Xét nghiệm chất gây ảnh hưởng được xác định theo Tài liệu EP7‑P của CLSI.13
Kết quả được thiết lập bằng hệ thống ADVIA Centaur.

Khả năng phát hiện
Khả năng phát hiện được xác định theo Tài liệu EP17‑A2 của CLSI.14 Xét nghiệm được thiết kế
để có độ nhạy phân tích ≤ 45 pg/mL (33 pmol/L), giới hạn trống (LoB) ≤ 45 pg/mL (33 pmol/L)
và giới hạn phát hiện (LoD) ≤ 90 pg/mL (66 pmol/L).
Dữ liệu về khả năng phát hiện tượng trưng được trình bày bên dưới. Kết quả xét nghiệm thu
được tại các phòng xét nghiệm cụ thể có thể khác so với dữ liệu được trình bày.
Độ nhạy phân tích được xác định khi nồng độ vitamin B12 tương ứng với RLU là 2 độ lệch
chuẩn nhỏ hơn RLU trung bình của 20 lần xét nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn vitamin B12 bằng
0. Kết quả này là ước tính nồng độ nhỏ nhất có thể phát hiện với độ tin cậy 95%. Độ nhạy
phân tích cho xét nghiệm Atellica IM VB12 là 38 pg/mL (28 pmol/L).
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LoB tương ứng với kết quả đo cao nhất có thể nhận thấy trên mẫu trắng. LoB của xét nghiệm
Atellica IM VB12 là 38 pg/mL (28 pmol/L).
LoD tương ứng với nồng độ thấp nhất của vitamin B12 có thể phát hiện được với xác suất là
95%. LoD cho xét nghiệm Atellica IM VB12 là 54 pg/mL (40 pmol/L) và được xác định bằng 147
lần xét nghiệm, với 75 lần lặp lại với mẫu trắng và 72 lần lặp lại ở nồng độ thấp và LoB là
38 pg/mL (28 pmol/L).

Độ chụm
Độ chụm được xác định theo Tài liệu EP05‑A3 của CLSI.15 Các mẫu được xét nghiệm lặp lại trên
Atellica IM Analyzer 2 lần mỗi ngày trong 20 ngày. Xét nghiệm được thiết kế để có độ chính
xác trong phòng xét nghiệm là ≤ 22 SD đối với các mẫu ≤ 200 pg/mL (≤ 148 pmol/L), ≤ 10% CV
đối với các mẫu từ 201–1350 pg/mL (148–996 pmol/L) và ≤ 12% CV đối với các mẫu từ
1351–2000 pg/mL (997–1476 pmol/L). Sau đây là các kết quả thu được:
Trung bình

Độ chính xác trong phòng xét
nghiệm

Độ lặp lại
SDb

a
b
c

SD

Loại mẫu

Na (pg/mL) (pmol/L)

CVc
(pg/mL) (pmol/L) (%)

(pg/mL)

(pmol/L)

CV
(%)

Lithium
heparin A

80 146

108

3,7

2,7

2,5

13,4

9,9

9,2

Huyết thanh B

80 368

271

7,4

5,4

2,0

23,7

17,5

6,4

Huyết thanh C

80 486

358

11,0

8,1

2,3

27,2

20,1

5,6

Chất kiểm
chuẩn 1

80 911

672

14,8

10,9

1,6

35,8

26,4

3,9

Chất kiểm
chuẩn 2

80 1575

1162

22,0

16,3

1,4

50,2

37,0

3,2

Chất kiểm
chuẩn 3

80 1778

1312

32,5

24,0

1,8

57,2

42,2

3,2

Số lượng mẫu được xét nghiệm.
Độ lệch chuẩn.
Hệ số biến thiên.

Kết quả xét nghiệm thu được tại các phòng xét nghiệm cụ thể có thể khác so với dữ liệu được
trình bày.

So sánh xét nghiệm
Xét nghiệm Atellica IM VB12 được thiết kế để có hệ số tương quan ≥ 0,95 và độ dốc 1,0 ±0,10
so với xét nghiệm ADVIA Centaur VB12. So sánh xét nghiệm được xác định bằng mô hình hồi
quy Deming theo Tài liệu EP09‑A3 của CLSI.16 Sau đây là các kết quả thu được:

a
b

Mẫu

Xét nghiệm so sánh (x)

Phương trình hồi quy

Khoảng xét nghiệm

Na

rb

Huyết thanh

ADVIA Centaur VB12

y = 1,00x + 7 pg/mL
(y = 1,00x + 5 pmol/L)

47,6–1936 pg/mL
(35,1–1428 pmol/L)

139

0,994

Số lượng mẫu được xét nghiệm.
Hệ số tương quan.

10995437_VI Rev. 02, 2019-08

11 / 18

VB12

Atellica IM Analyzer
Đối với 272 mẫu huyết thanh trong khoảng 97–1933 pg/mL (72–1426 pmol/L), mối quan hệ
giữa xét nghiệm ADVIA Centaur VB12 và xét nghiệm ACS:180 VB12 được mô tả như sau:

a
b

Mẫu

Xét nghiệm so sánh (x)

Phương trình hồi quy

Khoảng xét nghiệm

Na

rb

Huyết thanh

ACS:180 VB12

y = 1,00x + 3 pg/mL
(y = 1,00x + 2 pmol/L)

97–1933 pg/mL
(72–1426 pmol/L)

272

0,99

Số lượng mẫu được xét nghiệm.
Hệ số tương quan.

Sự thống nhất của xét nghiệm có thể khác nhau tùy theo thiết kế nghiên cứu, xét nghiệm so
sánh và quần thể mẫu được sử dụng. Kết quả xét nghiệm thu được tại các phòng xét nghiệm
cụ thể có thể khác so với dữ liệu được trình bày.

Độ tương đồng của mẫu
Độ tương đồng của mẫu được xác định bằng mô hình hồi quy tuyến tính Deming theo Tài liệu
EP09‑A3 của CLSI.16 Sau đây là các kết quả thu được:

a
b

Mẫu (y)

Mẫu tham chiếu (x)

Phương trình hồi quy

Khoảng xét nghiệm

Na

rb

Lithium heparin

Huyết thanh

y = 1,00x + 25 pg/mL
(y = 1,00x + 18,3 pmol/L)

147–1033 pg/mL
(108–762 pmol/L)

104

0,96

Huyết tương EDTA

Huyết thanh

y = 1,06x - 1 pg/mL
(y = 1,06x - 0,96 pmol/L)

147–1033 pg/mL
(108–762 pmol/L)

104

0,96

Số lượng mẫu được xét nghiệm.
Hệ số tương quan.

Sự thống nhất của xét nghiệm có thể khác nhau tùy theo thiết kế nghiên cứu và quần thể mẫu
sử dụng. Kết quả xét nghiệm thu được tại các phòng xét nghiệm cụ thể có thể khác so với dữ
liệu được trình bày.

Chất gây ảnh hưởng
Xét nghiệm chất gây ảnh hưởng được thực hiện theo Tài liệu EP7‑A2 của CLSI.17

Huyết tán, vàng da và tăng lipid máu (HIL)
Các mẫu...

Có tác động không đáng kể đến xét nghiệm lên tới...

bị huyết tán

150 mg/dL hemoglobin

tăng lipid máu

3000 mg/dL triglyceride

vàng da

20 mg/dL bilirubin

Kết quả được thiết lập bằng hệ thống ADVIA Centaur. Kết quả xét nghiệm thu được tại các
phòng xét nghiệm cụ thể có thể khác so với dữ liệu được trình bày.

Phục hồi chất pha loãng
Năm mẫu huyết thanh người có nồng độ trong khoảng từ 1579,60–1995,00 pg/mL
(1165,43–1471,91 pmol/L) được pha loãng theo tỷ lệ 1:2, 1:4, 1:8 và 1:16 với VB12 DIL và
được xét nghiệm về độ hồi phục và quan hệ song song. Độ phục hồi nằm trong khoảng từ
81,6%–123,7% với giá trị trung bình là 97,3%.
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Mẫu

Pha loãng

Quan sát được
(pg/mL)

Dự kiến
(pg/mL)

Quan sát được
(pmol/L)

Dự kiến
(pmol/L)

% phục hồi

1

—

1820

—

1343

—

—

1:2

899

910

663

671

98,8

1:4

409

455

302

336

90,0

1:8

208

228

154

168

91,5

1:16

116

114

86

84

102,3

Trung bình
2

95,6

—

1580

—

1165

—

—

1:2

767

790

566

583

97,1

1:4

372

395

274

291

94,2

1:8

182

198

134

146

92,1

1:16

107

99

79

73

108,7

Trung bình
3

98,0

—

1826

—

1347

—

—

1:2

867

913

639

674

94,9

1:4

397

457

293

337

86,9

1:8

186

228

137

168

81,6

1:16

141

114

104

84

123,7

Trung bình
4

96,8

—

1995

—

1472

—

—

1:2

1000

998

738

736

100,3

1:4

460

499

339

368

92,2

1:8

226

249

167

184

90,5

1:16

118

125

87

92

94,2

Trung bình
5

94,3

—

1606

—

1185

—

—

1:2

811

803

598

592

101,0

1:4

406

401

299

296

101,1

1:8

203

201

150

148

101,0

1:16

104

100

77

74

103,9

Trung bình
Trung bình

101,7
97,3

Kết quả được thiết lập bằng hệ thống ADVIA Centaur. Kết quả xét nghiệm thu được tại các
phòng xét nghiệm cụ thể có thể khác so với dữ liệu được trình bày.
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Phục hồi mẫu pha
Các lượng vitamin B12 khác nhau được thêm vào 4 mẫu huyết thanh với các mức vitamin B12
nội sinh trong khoảng 253–325 pg/mL (187–240 pmol/L). Độ phục hồi nằm trong khoảng từ
89,2%–111,8% với giá trị trung bình là 101,8%.
Mẫu

Khối lượng được thêm
(pg/mL)

Quan sát được Khối lượng được thêm
(pg/mL)
(pmol/L)

Quan sát được
(pmol/L)
% phục hồi

1

—

253

—

187

—

250

483

184

356

92,0

500

770

369

568

103,4

1000

1293

738

954

104,0

Trung bình
2

99,8

—

259

—

191

—

250

501

184

370

96,8

500

795

369

587

107,2

1000

1320

738

974

106,1

Trung bình
3

103,4

—

259

—

191

—

250

482

184

356

89,2

500

742

369

547

96,6

1000

1270

738

937

101,4

1500

1828

1107

1349

104,6

Trung bình
4

98,0

—

325

—

240

—

250

581

184

429

102,4

500

844

369

623

103,8

1000

1443

738

1065

111,8

Trung bình
Trung bình

106,0
101,8

Kết quả được thiết lập bằng hệ thống ADVIA Centaur. Kết quả xét nghiệm thu được tại các
phòng xét nghiệm cụ thể có thể khác so với dữ liệu được trình bày.

Tiêu chuẩn hóa
Việc chuẩn hóa xét nghiệm Atellica IM VB12 bắt nguồn từ một chất chuẩn nội bộ được tạo ra
bằng cách sử dụng vật liệu theo chuẩn U.S.P. (Dược điển Hoa Kỳ). Giá trị được gán cho các
chất hiệu chuẩn bắt nguồn tiêu chuẩn hóa này.
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Trợ giúp kỹ thuật
Để gặp bộ phận hỗ trợ khách hàng, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc nhà
phân phối ở địa phương của bạn.
siemens.com/healthineers
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Định nghĩa các biểu tượng
Các biểu tượng sau có thể xuất hiện trên nhãn sản phẩm:
Biểu tượng

Tiêu đề và mô tả biểu tượng
Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng
Phiên bản hướng dẫn sử dụng

Địa chỉ URL trên mạng Internet để truy cập bản điện tử của hướng dẫn sử dụng

Bản duyệt
Cẩn trọng
Tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu đi kèm để biết các thông tin cảnh báo
như cảnh báo và phòng ngừa mà vì một số lý do các thông tin này không có trên
thiết bị y tế.
Rủi ro sinh học
Các rủi ro sinh học liên quan đến thiết bị y tế.
Ăn mòn

Nguy hiểm cho môi trường

Gây dị ứng
Mối nguy hiểm khi hít phải, uống phải hoặc tiếp xúc với da
Mối nguy hiểm khi hít phải
Đường hô hấp hoặc nội quan
Dễ cháy
Dễ cháy hoặc rất dễ cháy
Ôxy hóa

Dễ nổ
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Tiêu đề và mô tả biểu tượng
Độc tố

Khí nén

Tránh ánh sáng mặt trời
Tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và nhiệt.
Hướng lên trên
Bảo quản ở trạng thái hướng thẳng lên trên.
Không trữ đông

Giới hạn nhiệt độ
Giá trị giới hạn trên và giới hạn dưới của nhiệt độ ở bên cạnh đường kẻ ngang trên
và đường kẻ ngang dưới.
Máy quét mã vạch cầm tay

Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
Có chứa đủ cho <n> xét nghiệm
Tổng số xét nghiệm IVD mà hệ thống có thể thực hiện với thuốc thử bộ dụng cụ IVD
sẽ xuất hiện bên cạnh biểu tượng này.
Thiết bị được cung cấp theo đơn (Chỉ ở Hoa Kỳ)
Chỉ áp dụng với các thiết bị IVD được đăng ký ở Hoa Kỳ.
CẨN TRỌNG: Luật liên bang (Hoa Kỳ) giới hạn thiết bị này chỉ được bán bởi hoặc
theo yêu cầu của chuyên gia y tế được cấp phép.
Trộn các chất
Trộn các chất.
Hoàn nguyên và trộn sản phẩm đông khô trước khi sử dụng.

Mục tiêu
Khoảng
Nhà sản xuất hợp pháp
Đại diện được ủy quyền tại Cộng đồng Châu Âu
Ngày hết hạn sử dụng
Sử dụng trước ngày quy định này.
Mã lô
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Biểu tượng

Tiêu đề và mô tả biểu tượng
Số danh mục
Tái chế

In bằng mực đậu nành
Nhãn CE
Nhãn CE có số ID của tổ chức chứng nhận
Số ID của tổ chức chứng nhận có thể khác nhau.
Định dạng ngày (năm-tháng-ngày)
Số dạng thập lục phân có thể thay đổi được để đảm bảo cho các giá trị theo định
nghĩa của Đường cong chính và các giá trị xác định Chất hiệu chuẩn là hợp lệ.
Các đơn vị thường dùng
Hệ đo lường quốc tế
Vật liệu
Mã số định dạng vật liệu
Tên chất kiểm chuẩn
Loại chất kiểm chuẩn

Thông tin pháp lý
Atellica, ReadyPack, ADVIA Centaur và ACS:180 là các thương hiệu của Siemens Healthcare
Diagnostics.
Tất cả các thương hiệu và nhãn hiệu khác thuộc về các chủ sở hữu tương ứng.
© 2017–2019 Siemens Healthcare Diagnostics. Tất cả các quyền được bảo hộ.
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591
USA
siemens.com/healthineers
Trụ sở chính của Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens.com/healthineers
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