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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

BẢO QUẢN

Mẫu chuẩn ARCHITECT Prolactin được sử dụng để hiệu chuẩn
hệ thống ARCHITECT iSystem, khi thực hiện định lượng prolactin
trong huyết thanh và huyết tương người. Tham khảo hướng dẫn
sử dụng thuốc thử ARCHITECT tương ứng để biết thêm thông tin.

•
•
•

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ CHO SỬ DỤNG

2 Chai (4 mL mỗi chai) ARCHITECT Prolactin Calibrators. Mẫu chuẩn
1 và 2 chứa prolactin (người) trong dung dịch đệm TRIS có chất ổn
định protein (từ bò). Chất bảo quản: Natri azide.
Mẫu chuẩn có các nồng độ như sau:
Mẫu chuẩn

•

Nồng độ Prolactin
(ng/mL)
mIU/L
5
105
30

630

CHUẨN HÓA

•
•

Các mẫu chuẩn được sản xuất bằng cách pha loãng và tham chiếu
theo Tiêu chuẩn Quốc tế thứ ba 84/500 của Tổ chức Y tế thế giới
(WHO) cho Prolactin ở mỗi mức nồng độ.

•

Bảo quản mẫu chuẩn ở nhiệt độ - 10°C hoặc thấp hơn cho đến
lần sử dụng đầu tiên. Trước khi sử dụng, rã đông mẫu chuẩn
hoàn toàn ở nhiệt độ phòng (15-30°C) trong thời gian từ 1-2
giờ, hoặc để qua đêm ở nhiệt độ 2-8°C. Không rã đông ở nhiệt
độ cao. Trước khi sử dụng, mẫu chuẩn phải được lắc đảo ngược
nhẹ nhàng từ 3-4 lần. Sau mỗi lần sử dụng, để ngay các chai
mẫu chuẩn đã rã đông vào tủ bảo quản lạnh ở nhiệt độ (2-8°C).
Bảo quản mẫu chuẩn đã rã đông ở nhiệt độ từ 2-8°C trong thời
gian đến 60 ngày, nhưng không được để quá hạn sử dụng in
trên nhãn chai.
Ghi lại ngày hết hạn của mẫu chuẩn đã rã đông lên nhãn chai.
Không đông lạnh lại mẫu chuẩn đã rã đông.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ PHÒNG
•
•

Mẫu chuẩn ổn định đến hết hạn sử dụng khi được bảo quản và
sử dụng như hướng dẫn.
Không sử dụng khi sản phẩm quá hạn dùng.
Phải kiểm tra để chắc rằng các chai mẫu chuẩn được đóng
chặt nắp khi bảo quản.

1.
2.

Dùng cho chẩn đoán In Vitro

3.

THẬN TRỌNG: Sản phẩm này có những thành phần
có nguồn gốc từ người và / hoặc có những thành phần có
nguy cơ lây nhiễm. Xem phần THÀNH PHẦN của tài liệu này.
Không phương pháp nào có thể đảm bảo chắc rằng các chế
phẩm có nguồn gốc từ người hoặc vi sinh vật đã bị bất hoạt
sẽ không lây nhiễm. Vì vậy, tất cả các vật liệu có nguồn gốc từ
người nên được xem như vật liệu có nguy cơ lây nhiễm. Chúng
tôi khuyến cáo rằng những thuốc thử này và những mẫu bệnh
phẩm 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 hoặc các
nguyên tắc an toàn sinh học khác nên được sử dụng cho vật
liệu có chứa hoặc nghi ngờ chứa chất lây nhiễm.1-4

4.

Các cảnh báo và cẩn trọng áp dụng cho:
/
Chứa natri azide.
EUH032
Tiếp xúc với acid sẽ tạo ra khí rất độc.
P501
Hủy bỏ thành phần / chai đựng theo quy
định của địa phương.
Safety Data Sheets (Tờ thông tin an toàn) có thể được tải về từ trang
www.abbottdiagnostics.com hay liên hệ với Abbott Việt Nam.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các lưu ý an toàn trong quá trình
thực hiện, tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT,
Phần 8.
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