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STT
1

Mô tả trang thiết
bị y tế

Hóa chất sẵn dùng.

2

Hướng dẫn sử
dụng

Sử dụng để hiệu chuẩn và kiểm chuẩn trên máy điện giải HTI Elyte Plus.

3

Chống chỉ định

Hóa chất xét nghiệm này chỉ dùng trong chuẩn đoán in vitro (IVD) và
không sử dụng các mục đích khác theo khuyến cáo.

4

Cảnh báo và thận
trọng

-Không sử dụng thuốc hết hạn và kiểm tra số lot trên hộp thuốc và giấy
thông số kèm theo có trùng nhau không.
- Không để hoá chất tiếp xúc với da, mắt, miệng…Nếu có tiếp xúc rửa kỹ
với nước.

5

Tác dụng bất lợi
có thể xảy ra

Kết quả xét nghiệm có thể bị sai sót khi không thực hiện đúng yêu cầu.

Lắc đều nhẹ nhàng trước khi sử dụng, tránh tạo bọt khí.

Sử dụng thuốc hết hạn hoặc thuốc bị lỗi kỹ thuật.

6

Phương pháp thay
thế (nếu có)

7

Thông tin về
nguyên vật liệu

Bao gồm 3 mức có nồng độ từ thấp đến cao.

8

Các thông số kỹ
thuật có liên quan

Bảo quản ở nhiệt độ phòng. Không đóng băng thuốc thử.
Vận chuyển: nhẹ nhàng, tránh va đập hay rơi rớt.

Không có thông tin.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.
Đơn vị nhập khẩu
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

