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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
Liquichek Qualitative Urine Toxicology Control được dự định sử dụng làm mẫu nước tiểu đối chứng kiểm soát chất lượng được xét
nghiệm để theo dõi hiệu năng của các quy trình xét nghiệm độc chất nước tiểu định tính.
SƠ LƯỢC VÀ NGUYÊN LÝ
Mẫu vật liệu đối chứng kiểm soát chất lượng xét nghiệm được chỉ định cho sử dụng để đánh giá khách quan độ chính xác của các
phương pháp và kỹ thuật đang sử dụng và là một phần không thể thiếu trong thực hành xét nghiệm tốt.
Với các khách hàng tại Đức: Cần sử dụng mẫu đối chứng kiểm soát chất lượng xét nghiệm để đánh giá hiệu năng xét nghiệm theo
“Guideline for Quality Assurance of Medical Laboratory Examinations following the German Medical Association” (Hướng Dẫn Bảo Đảm
Chất Lượng Xét Nghiệm Y Tế của Hiệp Hội Y Tế Đức) (Quy định Rili-BÄK).
THUỐC THỬ
Sản phẩm này được pha chế từ nước tiểu người, có thêm chất gây nghiện và chất chuyển hóa chất gây nghiện, chất bảo quản, chất ổn
định và các thành phần có nguồn gốc từ động vật. Mẫu đối chứng này được cung cấp ở thể lỏng cho tiện dụng.
BẢO QUẢN VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MẪU
Sản phẩm này sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn sử dụng nếu được bảo quản trong tình trạng chưa mở nắp ở 2 đến 8 °C. Sau khi mẫu
đối chứng được mở nắp, tất cả các chất phân tích sẽ ổn định trong 30 ngày khi được bảo quản đậy kín nắp ở 2 đến 25 °C.
Sản phẩm này được vận chuyển ở điều kiện được làm lạnh.
QUY TRÌNH
Sản phẩm này phải được xử lý như các mẫu bệnh phẩm và thực hiện theo các hướng dẫn kèm theo thiết bị này, bộ dụng cụ hoặc thuốc
thử sử dụng. Trước khi lấy mẫu, để cho mẫu đối chứng đạt đến nhiệt độ phòng (18 đến 25 °C) và lắc nhẹ nhàng để bảo đảm mẫu đồng
nhất. Đậy nút lại ngay sau mỗi lần sử dụng và đưa về bảo quản ở nhiệt độ 2 đến 25 °C.
Thải bỏ tất cả các vật liệu được thải bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý chất thải ở địa phương của quý vị. Trong trường hợp bao bì
bị hư hỏng, hãy liên lạc với Phòng Kinh Doanh Bio-Rad Laboratories hoặc Bộ Phận Dịch Vụ Kỹ Thuật của Bio-Rad Laboratories tại địa
phương.
CÁC ĐẶC ĐIỂM HẠN CHẾ
1. Không nên sử dụng sản phẩm này sau ngày hết hạn sử dụng.
2. Nếu thấy có dấu hiệu nhiễm khuẩn hoặc sản phẩm trở nên quá đục, hãy bỏ lọ mẫu.
3. Sản phẩm này không được sản xuất với mục đích để sử dụng làm mẫu chuẩn.
4. Các chất chuyển hóa cannabinoid có thể liên kết với một số loại nhựa và thủy tinh nhất định. Tham khảo các hướng dẫn kèm
theo thiết bị này, bộ dụng cụ xét nghiệm hoặc thuốc thử sử dụng.
5. Sản phẩm này có chứa gentamicin. Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất thuốc thử và/hoặc hệ thống xét nghiệm cho các mẫu
chứa gentamicin.
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CHỈ ĐỊNH CÁC GIÁ TRỊ
Các kết quả in trong tờ hướng dẫn kèm theo này xuất phát từ nhiều lần phân tích lặp đi lặp lại và đặc trưng cho lô sản phẩm này. Các
xét nghiệm liệt kê đã được nhà sản xuất và/hoặc các phòng xét nghiệm độc lập thực hiện bằng cách sử dụng các thuốc thử do nhà sản
xuất ủng hộ và mẫu đại diện của lô mẫu đối chứng này. Các chênh lệch theo thời gian và giữa các phòng xét nghiệm có thể là do các
khác biệt về kỹ thuật xét nghiệm, thiết bị và thuốc thử, hoặc việc điều chỉnh các phương pháp xét nghiệm của nhà sản xuất. Mẫu đối
chứng này được xét nghiệm bằng sắc ký khí (GC) và các phương pháp khác để xác nhận sự khôi phục các số lượng được thêm vào.
Các giá trị này được cung cấp chỉ để cho mục đích thông tin.
Mỗi phòng xét nghiệm chỉ nên sử dụng các kết quả này để tham khảo và tự thiết lập các thông số riêng về độ chính xác cho phòng
mình.
Tham khảo www.qcnet.com để biết thông tin cập nhật về tờ thông tin kèm theo.
CÁC ĐẶC ĐIỂM RIÊNG VỀ HIỆU NĂNG CỦA SẢN PHẨM
Sản phẩm này là một dịch lỏng đã được ổn định được sản xuất theo các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Để thu được
các kết quả xét nghiệm ổn định từ lọ mẫu này sang lọ mẫu khác, phải bảo quản và xử lý mẫu đối chứng theo đúng hướng dẫn.
CẢNH BÁO
Mẫu có nguồn gốc sinh vật. Phải xem mẫu như vật liệu có khả năng lây nhiễm.
Huyết thanh của mỗi người hiến nước tiểu cho sản phẩm này đã được xét nghiệm theo yêu cầu bằng các phương pháp được FDA
chấp thuận. Kết quả xét nghiệm là không phản ứng hoặc âm tính với bằng chứng nhiễm Virus Gây Suy Giảm Miễn Dịch Ở Người (HIV),
Virus Viêm Gan B (HBV) và Virus Viêm Gan C (HCV). Sản phẩm này cũng có thể chứa vật liệu khác có nguồn gốc từ người mà chưa
có biện pháp nào đã được chấp thuận để kiểm nghiệm. Theo quy định về thực hành xét nghiệm tốt, tất cả các vật liệu có nguồn gốc từ
người phải được xem là có tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm và phải được thao tác với các biện pháp phòng ngừa giống như được sử dụng
cho các mẫu bệnh phẩm.
Bản Thông Tin An Toàn (SDS) được cung cấp cho người dùng chuyên nghiệp trên www.bio-rad.com.
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PHÂN LOẠI
Amphetamine
Barbiturate
Benzodiazepine
Cannabinoid
Cocaine
Opiate
Chất chống trầm cảm ba vòng (TCA)
CÁC CHẤT PHÂN TÍCH
11-Nor-Δ-9-THC-9-COOH
3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)
Benzoylecgonine
d-Amphetamine
d-Methamphetamine
Ethanol
Lysergic Acid Diethylamide (LSD)
Methadone
Methaqualone
Morphine tự do
Nordiazepam
Nortriptyline
Oxazepam
Oxycodone
Phencyclidine (PCP)
Propoxyphene
Secobarbital
THUẬT NGỮ
Nhà Sản Xuất
Phương Thức
Nồng Độ Âm Tính
Nồng Độ Dương Tính
Đơn vị
CƯỚC CHÚ
(1) Kết quả định tính được xác định theo hướng dẫn của nhà sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm.
(2) Một số xét nghiệm được liệt kê có thể chưa có ở một số quốc gia.
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