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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ESR Solution Reagent
----000----Đóng gói :
1*4L/ 1*1L
Hướng dẫn sử dụng :
Thuốc thử Giải pháp ESR được sử dụng để làm sạch các kênh đo ESR.
Thông tin sản phẩm :
Thuốc thử Giải pháp ESR là chất lỏng trong suốt không có cặn bẩn, hạt lơ lửng hoặc các đàn.
Nguyên tắc kiểm tra : Không áp dụng
Thành phần :
Thành phần phản ứng
Bộ đệm Tris ................................................ ................ ≤1%
Dụng cụ áp dụng :
Sản phẩm được sử dụng với máy phân tích do Mindray sản xuất có chức năng phát hiện tốc độ lắng hồng cầu.
Yêu cầu mẫu : Không áp dụng.
Thu thập và Chuẩn bị Mẫu vật : Không áp dụng
Vật liệu thiết yếu : Không áp dụng
Vật liệu được yêu cầu nhưng không được cung cấp. Dụng cụ đo lường do Mindray sản xuất và phù hợp thuốc thử.
Quy trình kiểm tra :
Để biết quy trình kiểm tra chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng của Nhà sản xuất các công cụ hiện hành.
Lưu trữ và ổn định :
Phạm vi nhiệt độ làm việc của sản phẩm phù hợp với của các công cụ áp dụng của nó.
Bảo quản sản phẩm ở 2 ºC đến 30 ºC (35 ºF đến 86 ºF), tương đối độ ẩm không quá 90%.
Bảo quản sản phẩm trong môi trường thông gió tốt và giữ từ khí ăn mòn.
Sự ổn định :
Chưa mở trong điều kiện bảo quản 2 năm
Hiệu lực mở lọ trong 90 ngày
Chuẩn bị thuốc thử : Sản phẩm là thuốc thử sẵn sàng sử dụng.
Kết quả xây dựng : Không áp dụng.
Khoảng tham chiếu : Không áp dụng.
Hạn chế : Không áp dụng
Đề phòng và Cảnh báo :
Chỉ sử dụng cho chẩn đoán trong ống nghiệm. Dùng trong phòng thí nghiệm chuyên nghiệp.
Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này.
Sản phẩm phải được sử dụng trước ngày hết hạn và xử lý đúng cách khi hết hạn.
Không sử dụng thuốc thử nếu nó bị đông cứng.
Nếu thuốc thử bị ô nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác và trở nên bất thường, hãy ngừng sử dụng và thay thế bằng thuốc thử
bình thường.
Vứt bỏ chất lỏng / vật liệu thải, bao bì còn sót lại và bị ô nhiễm theo quy định của địa phương.
Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (SDS) có sẵn theo yêu cầu.
Cảnh báo: thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết cho việc sử dụng sản phẩm.
Không nuốt.
Tránh tiếp xúc với da và niêm mạc.
Nếu vô tình để thuốc thử vào miệng hoặc vào mắt, hãy rửa sạch bằng nhiều nước. Tìm kiếm sự điều trị y tế ngay lập tức.
Nếu thuốc thử vô tình bị tràn trên da, hãy rửa sạch bằng nhiều nước.
Mọi sự cố nghiêm trọng xảy ra liên quan đến thiết bị phải được báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi
người dùng và / hoặc bệnh nhân được thành lập.
Thông tin liên lạc :
Manufacturer: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Address: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R.China
EC-Representative: Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Address: Eiffestraβe 80, Hamburg 20537, Germany

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký
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