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TÊN

Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:

Mẫu chuẩn Alinity i Galectin-3 (còn gọi là Galectin-3 Cals)

đến

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
Mẫu chuẩn Alinity i Galectin-3 được sử dụng để hiệu chuẩn máy
phân tích Alinity i khi thực hiện định lượng galectin-3 trong huyết
thanh và huyết tương người có EDTA.
Để biết thêm thông tin, tham khảo hướng dẫn sử dụng thuốc thử
Alinity i Galectin-3 và Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series.

CẢNH BÁO
H317
Đề phòng
P261
P272

THÀNH PHẦN
đến
được chuẩn bị trong chất nền nhân tạo.
đến
chứa galectin-3 người dạng tái tổ hợp. Chất bảo
quản: EDTA và ProClin 950.
Mẫu chuẩn có các nồng độ sau:

Quy cách

ng/mL

1 x 3.0 mL

0.0

1 x 3.0 mL

5.7

1 x 3.0 mL

11.4

1 x 3.0 mL

22.8

1 x 3.0 mL

68.4

1 x 3.0 mL

114.0

Xử lý
P302+P352
P333+P313
P362+P364

Hủy bỏ thành phần / chai đựng theo quy
định của địa phương.

Safety Data Sheets (Tờ thông tin an toàn hóa chất) có thể được tải
về từ trang www.abbottdiagnostics.com hoặc liên hệ với Abbott
Việt Nam.
Tham khảo chi tiết các hướng dẫn về đề phòng an toàn trong
quá trình vận hành hệ thống trong Hướng dẫn vận hành Alinity
ci-series, Phần 8.

04R1001 Alinity ci-series Calibrator/Control Replacement Caps
(Nắp thay thế)

CHUẨN BỊ CHO SỬ DỤNG
•
•

CHUẨN HÓA
Hiện tại không có phương pháp tham chiếu hay mẫu tham chiếu
nào nhất quán được công nhận trên thế giới cho chuẩn hóa. Giá
trị xét nghiệm Galectin-3 được trình bày ở đơn vị ng/mL. Giá trị
này tương ứng với giá trị tham chiếu của Fujirebio Diagnostics,
Inc. Mẫu chuẩn Alinity i Galectin-3 được sản xuất theo phương
pháp trong lượng và tham chiếu theo tiêu chuẩn của Fujirebio
Diagnostics, Inc.

•

Sản phẩm này là chất lỏng, sẵn cho sử dụng.
Có thể sử dụng ngay sau khi lấy khỏi nhiệt độ bảo quản ở 2
đến 8°C.
Trước mỗi lần sử dụng, lắc đảo ngược chai nhẹ nhàng.

BẢO QUẢN
•
•
•

ĐỀ PHÒNG
•
•

NẾU TRÊN DA: Rửa với rất nhiều nước.
Nếu da bị tấy hay ngứa: Tham vấn bác sĩ.
Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch
trước khi sử dụng lại.

Hủy bỏ
P501

NGUYÊN VẬT LIỆU CẦN NHƯNG KHÔNG CUNG
CẤP KÈM
•

Tránh hít sương / hơi / bụi nước.
Quần áo bị nhiễm bẩn không được
mang ra khỏi nơi làm việc.
Mang găng tay bảo vệ/ mặc đồ bảo hộ /
mang kính bảo hộ.

P280

Galectin-3
Mẫu chuẩn

Chứa methylisothiazolone.
Có thể gây dị ứng da.

Sản phẩm được bảo quản với đá ướt khi vận chuyển.
Không đông lạnh.
Không sử dụng khi sản phẩm quá hạn sử dụng.
Nhiệt độ
bảo quản

Dùng cho chẩn đoán In Vitro

Chưa mở 2 đến 8°C
nắp
Đã mở nắp 2 đến 8°C

1

Thời gian bảo Các chỉ dẫn thêm
quản tối đa
về bảo quản

Đến khi hết
hạn sử dụng
Đến khi hết
hạn sử dụng

Sử dụng nắp thay thế
đóng chặt để bảo quản.
Bảo quản ở vị trí thẳng
đứng.
Để vào tủ bảo quản
lạnh ngay sau khi sử
dụng.

Ký hiệu sử dụng

Hệ thống sẽ theo dõi Độ ổn định trong quá trình sử dụng, nghĩa là
thời gian mẫu chuẩn nằm ngoài tủ bảo quản lạnh và ở trên thiết
bị. Thiết bị sẽ không sử dụng mẫu chuẩn nếu Độ ổn định trong
quá trình sử dụng đã bị quá hạn. Độ ổn định tối đa trong quá trình
sử dụng có thể được xem trong Assay Parameter Report. Để biết
thêm thông tin về Độ ổn định mẫu chuẩn trong quá trình sử dụng,
tham khảo Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 5.
Tham khảo thông tin về in các thông số xét nghiệm trong Hướng
dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 5.

Ký hiệu theo ISO 15223

Xem kỹ hướng dẫn sử dụng
Nhà sản xuất
Giới hạn nhiệt độ

QUY TRÌNH VẬN HÀNH THIẾT BỊ
•
•
•

Hạn sử dụng

Các lô mẫu chuẩn có thể được cài đặt sử dụng nhãn mã vạch
trên thùng mẫu chuẩn.
Tham khảo thông tin về cài đặt dữ liệu mẫu chuẩn trong
Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 2.
Hướng dẫn về đặt lệnh và nạp mẫu chuẩn trong thiết bị, tham
khảo Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 5.

Thiết bị Y khoa chẩn đoán
In Vitro
Số lô
Số danh mục
Số seri

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Kiểm tra một mẫu ở mỗi mức nồng độ của mẫu chứng để đánh
giá việc hiệu chuẩn của xét nghiệm. Đảm bảo rằng các giá trị mẫu
chứng đều nằm trong khoảng nồng độ được nêu trong Tờ hướng
dẫn sử dụng của mẫu chứng tương ứng.
Tham khảo thông tin đặt lệnh mẫu chứng trong Hướng dẫn vận
hành Alinity ci-series, Phần 5.
Khi hiệu chuẩn được chấp nhận và lưu lại, không cần thực hiện
hiệu chuẩn khi xét nghiệm các mẫu tiếp theo, trừ phi:
• Sử dụng lô thuốc thử mới.
• Kết quả QC hàng ngày sử dụng để theo dõi và kiểm soát hiệu
năng hệ thống có giá trị nằm ngoài khoảng giới hạn QC theo
thống kê, như mô tả trong phần Quy trình Kiểm soát chất
lượng của hướng dẫn sử dụng thuốc thử.
• Nếu không có bảng giới hạn QC theo thống kê, thực hiện hiệu
chuẩn thường xuyên, không nên để quá 30 ngày.
Xét nghiệm này có thể phải hiệu chuẩn lại sau khi thực hiện bảo
dưỡng các bộ phận phụ tùng quan trọng hay các hệ thống phụ
hay sau khi thực hiện các quy trình dịch vụ sửa chữa.
Để biết thêm thông tin, tham khảo hướng dẫn sử dụng thuốc thử
và Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series.

Các ký hiệu khác

Mẫu chuẩn (A,B,C,D,E hoặc F)
Số tài liệu
Nồng độ
Nhà sản xuất cho Abbott
Sản phẩm của Hoa Kỳ
Alinity là nhãn hiệu của Abbott Laboratories trên nhiều lĩnh vực
pháp lý. Tất cả nhãn hiệu khác là sở hữu độc quyền của các công ty
tương ứng.
Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580
Fujirebio Diagnostics, Inc.
201 Great Valley Parkway
Malvern, Pennsylvania 19355, USA

DẤU HIỆU HỎNG HOẶC KHÔNG ỔN ĐỊNH

Bộ phận Dịch vụ Khách hàng: Liên hệ Văn phòng đại diện
Abbott Diagnostics tại Việt Nam hoặc xem thông tin liên hệ
trên trang www.abbottdiagnostics.com
Tháng 01 năm 2019.
©2019 Abbott Laboratories

Nghi ngờ thuốc thử có dấu hiệu không ổn định hoặc hư hỏng
nếu có kết tủa, dấu hiệu rò rỉ, chất lỏng mờ đục, hoặc nếu hiệu
chuẩn không đáp ứng được các tiêu chí nêu trong hướng dẫn sử
dụng và/hoặc Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, hoặc nếu mẫu
chứng không đáp ứng tiêu chí.

Lưu ý
Lưu ý về số thập phân:
• Khoảng trắng giữa các con số biểu diễn đơn vị phần ngàn (ví
dụ: 10 000 mẫu - Mười ngàn mẫu).
• Dấu chấm biểu diễn phân cách số nguyên và phân số của số
thập phân (ví dụ: 3.12%).
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