HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT
Tài liệu được xác nhận bằng chữ ký số

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Phương

Hướng dẫn sử dụng
IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch
BIO-FLASH Triggers
Mã sản phẩm: 3000-8204
Quy cách đóng gói: Hộp 2 lọ x 250 mL
Mục đích sử dụng:
BIO-FLASH Triggers gồm Trigger 1 và Trigger 2, là các tác nhân được thêm vào các cu-vét trong khu vực
nhân quang kế trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động BIO-FLASH, vào cuối quy trình xét nghiệm, để kích
hoạt các phản ứng phát ra tín hiệu ánh sáng theo tỷ lệ với nồng độ chất phân tích có trong mẫu. BIO-FLASH
Triggers cũng được dùng để mồi ống dẫn trigger trong quá trình mồi thiết bị.
Thành phần:


Trigger 1, chất xúc tác: Natri hydroxid, Coproporphirin-I-Fe(III) Chlorid (C36H36Cl N4O8 Fe), nước khử
khoáng.



Trigger 2, chất oxy hóa: Urea hydrogen peroxid, NaCl, nước khử khoáng.

Hướng dẫn sử dụng:
Sản phẩm đã sẵn sàng để sử dụng. Thao tác với sản phẩm theo hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng
của thiết bị.
Điều kiện bảo quản:
Bảo quản sản phẩm ở 15-25oC. Tránh các nguồn nhiệt và ánh sáng trực tiếp.
Cảnh báo và thận trọng:
-

Chỉ sử dụng trong chẩn đoán in vitro.

-

Chỉ dành cho cán bộ chuyên môn

-

Thao tác với sản phẩm tại khu vực được thông khí tốt, tránh xa các tia lửa, ngọn lửa hoặc các nguồn gây
cháy. Không thải bỏ sản phẩm vào môi trường. Tránh để sản phẩm tiếp xúc với các chất không tương
thích.

-

Không ăn, uống hoặc hút thuốc trong khu vực làm việc. Rửa tay với xà phòng và nước sau khi thao tác
với sản phẩm.

-

Nếu xảy ra tai nạn hoặc cảm thấy không khỏe, yêu cầu trợ giúp y tế ngay lập tức.

-

Tuân thủ GLP (Thực hành tốt phòng xét nghiệm) khi thao tác với sản phẩm.
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Hình đồ:

GHS05
Từ cảnh báo:

Danger

Thành phần có nguy cơ:

Natri hydroxid

Phân loại nguy cơ:

Gây bỏng da và tổn thương mắt nghiêm trọng.

Biện pháp phòng ngừa:

P280 – Đeo găng tay, mặc quần áo bảo hộ, sử dụng thiết bị bảo vệ mắt/ mặt.
P301+P330+P331+P310 – NẾU NUỐT PHẢI: Rửa miệng. Không gây nôn. Ngay
lập tức liên hệ với bác sỹ.
P303+P361+P353+P310 – NẾU TRÊN DA (hoặc tóc): Cởi bỏ toàn bộ quần áo
nhiễm hóa chất. Rửa da dưới nước/vòi sen. Ngay lập tức liên hệ với bác sỹ.
P305+P351+P338+P310 – NẾU VÀO MẮT: Rửa cẩn thận với nước trong vài
phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa. Ngay lập tức liên hệ
với bác sỹ.
P304+P340 – NẾU HÍT PHẢI: Đưa nạn nhân đến nơi thoáng khí và giữ nạn
nhân ở tư thế thoải mái để hít thở
P260 – Không hít hơi hóa chất.
P264 – Rửa tay kỹ sau khi thao tác với hóa chất.

Cơ sở sản xuất/ Chủ sở hữu sản phẩm: Biokit S.A.
Địa chỉ: Av. Can Montcau 7, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona, SPAIN
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