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Cần theo đúng các hướng dẫn trong tài liệu này. Độ tin cậy của kết
quả xét nghiệm không thể được đảm bảo nếu có thực hiện bất kỳ sai
lệch nào so với các hướng dẫn trong tài liệu.
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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

CHUẨN BỊ CHẤT HIỆU CHUẨN

Hướng dẫn sử dụng này cung cấp thông tin về việc sử dụng Chất hiệu
chuẩn Carbon Dioxide Calibrator trên hệ thống ARCHITECT c Systems.

THÀNH PHẦN / VẬT LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1E64-03 Carbon Dioxide Calibrator được điều chế trong dung
dịch nước. Natri azide là chất bảo quản.

Hiệu chuẩn được thực hiện bằng cách chạy mẫu trắng là nước và bộ
Carbon Dioxide Calibrator. Mẫu nước trắng do thiết bị cung cấp.
1. Kiểm tra đã nhập đúng các giá trị chất hiệu chuẩn vào file hiệu
chuẩn.
2. Lắc đảo ngược nhẹ từng chai.
3. Mở nắp chai, cho một lượng thích hợp của mỗi chất hiệu chuẩn vào
từng cốc đựng mẫu riêng, và đặt vào vị trí định sẵn.
4. Đóng chặt nắp chai và bảo quản ở 2 đến 8°C ngay sau khi sử dụng.
5. Thực hiện hiệu chuẩn như trong Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT.

3 x 5 mL
3 x 5 mL
Nồng độ thật của chất phân tích được ghi trên mỗi chai.
Khi chuyển đổi đơn vị xét nghiệm, phải chỉnh các hạng mục sau (nếu
có áp dụng), sử dụng hệ số chuyển đổi tương ứng.
• Nồng độ chất hiệu chuẩn
• Khoảng nồng độ tham chiếu
• Khoảng nồng độ vượt ngưỡng/ • Khoảng nồng độ tuyến tính
cảnh báo
• Khoảng nồng độ định tính/
• Các giá trị QC mong đợi
Biện giải
• Khoảng nồng độ cho quy tắc xét nghiệm lại
• Khoảng giá trị của xét nghiệm thành phần để thực hiện các xét
nghiệm có phép tính

DẤU HIỆU HỎNG HAY KHÔNG ỔN ĐỊNH
Nên nghi ngờ độ không ổn định hay hư hỏng của sản phẩm khi có
dấu hiệu rò rỉ, chất lỏng rất đục, vi sinh vật tăng trưởng, hay nếu hiệu
chuẩn không đáp ứng các tiêu chí theo hướng dẫn sử dụng thuốc thử
và/hoặc Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT.

HẠN CHẾ CỦA QUY TRÌNH
Độ xác thực và tái lặp của kết quả phụ thuộc vào việc vận hành đúng
chức năng các thiết bị, thuốc thử, bảo quản sản phẩm như hướng dẫn
và thực hành phòng xét nghiệm tốt.

CHUẨN HÓA
Chất hiệu chuẩn Carbon Dioxide Calibrator sử dụng natri bicarbonate/
natri carbonate (A.C.S. nguyên chất > 99%) và đã được chuẩn hóa
theo tiêu chuẩn nội bộ có thể liên kết với Viện Quốc gia về Tiêu chuẩn
và Kỹ thuật tiêu chuẩn Vật liệu tham chiếu (NIST SRM 351).

NHÃN HIỆU
Dòng thiết bị ARCHITECT c System gồm các thiết bị c 4000, c 8000,
và c16000 .
ARCHITECT, và các thương hiệu liên quan là nhãn hiệu thương mại
của Abbott. Các nhãn hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương
ứng.

ĐỀ PHÒNG
Các đề phòng lưu ý cho người sử dụng

•
•
•
•

H14142R03
S1E6VV

Chất hiệu chuẩn Carbon Dioxide không yêu cầu chuẩn bị trước khi sử
dụng.

Sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm Carbon Dioxide.

•
•
•
•
•
•
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CO2 Calibrator
1E64-03

Dùng cho chẩn đoán In Vitro.
Không được dùng các thành phần quá hạn sử dụng.
Không trộn thành phần từ các bộ thuốc thử có các số lô khác nhau.
Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:
Có chứa natri azide.
EUH032 Tiếp xúc với acid sẽ giải phóng khí rất độc.
P501
Hủy bỏ thành phần/chai đựng theo quy định 		
địa phương.
LƯU Ý: Tham khảo Phần 8 của Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT để xử lý và hủy đúng cách các sản phẩm có chứa
natri azide.
Thực hiện theo các quy định về thải bỏ hóa chất của địa phương và
các nội dung khuyến cáo trong Tờ thông tin an toàn hóa chất (Safety
Data Sheet) để xác định cách thức thải bỏ an toàn cho sản phẩm này.
Để biết thông tin nguy hại mới nhất, xem Tờ thông tin an toàn hóa
chất (SDS) của sản phẩm.
Safety Data Sheets (Tờ thông tin an toàn hóa chất) có thể được tải về
từ trang www.corelaboratory.abbott hoặc liên hệ với Abbott Việt Nam.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các biện pháp đề phòng an toàn
trong quá trình vận hành hệ thống, tham khảo Hướng dẫn vận
hành hệ thống ARCHITECT, Phần 8

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH
Bảo quản Chất hiệu chuẩn Carbon Dioxide Calibrator chưa mở nắp ở
2 đến 8°C.
Chất hiệu chuẩn chưa mở nắp sẽ ổn định đến hết hạn sử dụng khi
được bảo quản ở 2 đến 8°C.
Chất hiệu chuẩn đã mở nắp ổn định trong 30 ngày khi được bảo quản
đóng chặt nắp ở 2 đến 8°C.
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Ký hiệu sử dụng
Ký hiệu theo ISO 15223
Xem kỹ hướng dẫn sử dụng
Nhà sản xuất
Giới hạn nhiệt độ
Hạn sử dụng
Thiết bị Y khoa chẩn đoán In Vitro
Số lô
Số danh mục
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng: Liên hệ Văn phòng đại diện Abbott
Diagnostics Việt Nam hoặc xem thông tin liên hệ trên trang
www.corelaboratory.abbott

Các ký hiệu khác
Chất hiệu chuẩn
Chất hiệu chuẩn 1
Chất hiệu chuẩn 1 và 2
Chất hiệu chuẩn 2
Chứa Natri Azide. Tiếp xúc với acid
giải phóng khí rất độc.
Nhà phân phối ở Hoa Kỳ

Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

Xác định các sản phẩm có thể dùng
chung
Thông tin chỉ dành cho Hoa Kỳ
Sản xuất cho
Sản phẩm của Hoa Kỳ

Abbott Laboratories

Quy cách
Chỉ sử dụng bởi hay theo yêu cầu của
lâm sàng (chỉ áp dụng cho Hoa Kỳ).
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