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Mục đích sử dụng: Phương pháp Na+, K+ và Cl- trên hệ thống hóa học
lâm sàng Dimension® với mô-đun QuikLYTE® là các xét nghiệm chẩn
đoán in vitro dùng để định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh người
và huyết tương có heparin. Chúng cũng được dùng để định lượng Na+, K+ và
Cl- trong nước tiểu.
Tóm tắt: Các phương pháp natri, kali và clorua (Na/K/Cl) dùng cảm biến mẫu
gián tiếp với Công nghệ đa cảm biến tích hợp QuikLYTE® (IMT) để phát triển
điện thế tỷ lệ thuận với hoạt tính của mỗi ion cụ thể trong mẫu.
Các nguyên tắc của quy trình: Có bốn điện cực được dùng để đo chất điện
phân trên hệ thống Dimension®. Ba trong số các điện cực này kết hợp với
Đa cảm biến tích hợp QuikLYTE® và được chọn lọc ion đối với natri, kali và
clorua. Một điện cực tham chiếu cũng được kết hợp trong đa cảm biến. Sau
khi một mẫu đã pha loãng được đặt lên cảm biến, các ion Na+, K+ và Cl- thiết
lập một sự cân bằng với bề mặt điện cực. Điện thế được tạo ra tỷ lệ với
lôgarit của hoạt tính chất phân tích trong mẫu. Điện thế tạo ra trên mẫu được
so sánh với điện thế tạo ra trên dung dịch mẫu chuẩn, và nồng độ của ion
mong muốn được tính bằng cách sử dụng phương trình Nernst.1,2,3
Các biện pháp phòng ngừa: Để tránh hư hỏng thiết bị có thể xảy ra hoặc
các kết quả có thể bị lỗi do nhiễm vi khuẩn, không nạp lại hoặc sử dụng
lại các ống chứa mẫu chuẩn. Việc sử dụng bất kỳ dung dịch hiệu chuẩn
nào không do Siemens Healthcare Diagnostics sản xuất có thể làm
mất hiệu lực bảo hành cảm biến và điện cực. Thiết bị có cấp kèm theo
một thùng rác. Thùng rác đã sử dụng chứa dịch từ cơ thể con người có
thể gây lây nhiễm; xử lý một cách cẩn thận để tránh tiếp xúc với da và
nuốt phải.
Rủi ro và an toàn
Các bảng dữ liệu về độ an toàn của hóa chất (MSDS/SDS) có tại
siemens.com/healthcare
Dùng để sử dụng chẩn đoán in vitro
Giới hạn sử dụng: Mẫu xét nghiệm máu toàn phần có thể không phân tích
được. Sự tương tác của chất axit hóa và mẫu máu toàn phần hình thành các
kết tủa có thể làm cản trở dòng chảy. Không nên sử dụng các dung dịch mẫu
chuẩn bán trên thị trường được chuẩn bị cho các quang kế phát lửa vì chất
điều chỉnh độ nhớt và chất làm ướt có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của điện
cực.
Bảo quản ở nhiệt độ: Bảo quản dung dịch ở nhiệt độ từ 2–30°C, sử dụng ở
nhiệt độ phòng (15–30°C). Cảm biến và Kiểm tra pha loãng QuikLYTE® được
bảo quản ở nhiệt độ từ 2–8°C và sử dụng ở nhiệt độ phòng (15–30°C).
Hạn sử dụng
Mẫu chuẩn A & B
Chất pha loãng mẫu
Kiểm tra pha loãng
Cảm biến
Dung dịch súc rửa

Chưa mở

Đang sử dụng

xem nhãn gói
xem nhãn gói
xem nhãn gói
xem nhãn gói
xem nhãn gói

21 ngày
21 ngày
6 tháng
5 ngày hoặc 1000 mẫu
21 ngày

Thu thập và xử lý mẫu xét nghiệm: Có thể sử dụng quy trình thu thập và
lưu giữ huyết thanh, huyết tương có heparin và nước tiểu thông thường cho
mẫu để phân tích theo phương pháp này.4,5,6
• Thực hiện theo những hướng dẫn được cung cấp kèm theo thiết bị
lấy mẫu xét nghiệm để biết cách thu thập, xử lý ống, thời gian quay và
trọng lực đặc biệt khi dùng các ống lấy máu bằng nhựa. Không thực
hiện theo những hướng dẫn về ống lấy máu này có thể dẫn đến phải
bảo trì hoặc xử lý sự cố hệ thống IMT nhiều hơn.
• Huyết thanh thu được bằng cách lấy máu trong ống lấy máu chưa xử lý.
Phải để yên mẫu trong 30 phút để cho phép hình thành cục máu đông trước
khi ly tâm.
• Ống mẫu xét nghiệm phải được ly tâm trong tình trạng chưa mở và huyết
thanh hoặc huyết tương phải được chiết tách trong vòng một giờ sau khi lấy
máu qua tĩnh mạch, vì thời gian tiếp xúc kéo dài với các tế bào hồng cầu sẽ
làm tăng K+.
• Huyết thanh hoặc huyết tương chiết tách từ các tế bào được bảo quản vài
giờ trước khi phân tích phải được kiểm tra xem có hình thành cục máu đông
tơ huyết chậm hay không. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có hình thành máu
đông chậm, phải ly tâm lại mẫu trước khi phân tích.
• Natri và kali trong huyết thanh và huyết tương (được tách khỏi tế bào) ổn
định ít nhất trong vòng một tuần ở nhiệt độ phòng hoặc ở nhiệt độ tủ lạnh
(2–8°C).7 Cần thu thập nước tiểu hai mươi bốn giờ đối với natri, kali và
clorua mà không thêm bất kỳ chất bảo quản nào. Bảo quản ở nhiệt độ từ
2–8°C hoặc đông lạnh để phân tích sau.4

• Clorua trong huyết thanh ổn định ở nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ tủ lạnh trong
1 tuần.5
• MẪU TÁN HUYẾT CÓ THỂ CHO KẾT QUẢ KALI TĂNG KHÔNG CHÍNH XÁC.
Nồng độ kali nội bào là gấp 30–50 lần huyết thanh hoặc huyết tương ngoại bào.
Quy trình
Các nguyên vật liệu được cung cấp
Nguyên vật liệu
Số Cat
Đa cảm biến tích hợp QuikLYTE®
S600
Các nguyên vật liệu cần thiết nhưng không được cung cấp
Mẫu chuẩn A QuikLYTE®
S620
Mẫu chuẩn B QuikLYTE®
S625
Dung dịch súc rửa QuikLYTE®
S630
Chất pha loãng mẫu QuikLYTE®
S635
Kiểm tra pha loãng QuikLYTE®
S640
Dung dịch cầu muối
D105
Vật liệu kiểm chuẩn
Các bước xét nghiệm
Ống chứa mẫu (nếu không phải ống chính) phải có đủ lượng cần thiết để chứa
được thể tích mẫu cộng với thể tích chết. Không yêu cầu phải đổ chính xác vào
ống chứa. Hệ thống Dimension® tự động xử lý mẫu qua các bước cần thiết và in
ra kết quả.
Các điều kiện xét nghiệm
Mẫu thiết bị
Hệ thống Dimension® với mô-đun QuikLYTE®
Loại đo lường
Na+, K+, ClĐo điện thế gián tiếp
Cỡ mẫu
Hệ thống Dimension® XL, RxL, ARx và RxL Max®
Na+, K+, Cl45 µL
Na+, K+
45 µL
Hệ thống Dimension® Xpand®, Xpand® Plus, RxL Max® và EXL™
Na+, K+, Cl40 µL
Na+, K+
40 µL
Nhiệt độ xét nghiệm
Nhiệt độ môi trường
18–29°C (65–85°F)a
a.Điều kiện môi trường của phòng xét nghiệm nơi đặt máy phân tích. Đa cảm biến tích
hợp QuikLYTE® sẽ vận hành bình thường trên phạm vi này.

Hiệu chuẩn
Hệ thống Dimension® IMT sẽ đều đặn thực hiện hiệu chuẩn một điểm với mỗi
phép đo mẫu. Ngoài ra, hệ thống cũng thực hiện lặp lại hiệu chuẩn tự động hai
điểm mỗi 2 giờ nếu không có phân tích nào đang được thực hiện. Hiệu chuẩn tự
động cũng diễn ra ngay sau khi bật, khi có sự thay đổi các mẫu chuẩn A, B hoặc
thay đổi một cảm biến và khi thiết đặt lại. Hiệu chuẩn có thể được bắt đầu vào bất
kỳ lúc nào khi không chạy mẫu.
Thông tin sau cần được xem xét khi hiệu chuẩn chất điện phân:
Phạm vi xét nghiệm: Huyết thanh/Huyết tương Nước tiểu
Natri
50–200 mmol/L
5–300 mmol/L
Kali
1–10 mmol/L
1–300 mmol/L
Clorua
50–200 mmol/L
10–330 mmol/L
Các hệ số được chỉ địnhb
Na+
QuikLYTE® Co
1,5
C1
1,01

K+
-0,2
1,05

Cl -10,0
1,09

b. Khi nước tiểu được chọn làm một loại mẫu xét nghiệm, thì hệ số mặc định của Na+
và K+ là C0 = 0 và C1 = 1,0. Khi nước tiểu được chọn làm một loại mẫu xét nghiệm,
thì hệ số mặc định của Cl- là C0 = 0 và C1 = 1,06.

Kiểm tra pha loãng
Việc xác minh tỷ lệ pha loãng của hệ thống, bằng Kiểm tra pha loãng (S640), phải
được thực hiện mỗi khi thay đổi Đa cảm biến tích hợp QuikLYTE® hoặc bảo trì
hệ thống IMT. Tham khảo hướng dẫn vận hành Dimension®.

Kiểm soát chất lượng
Tuân theo các quy định hoặc yêu cầu về cấp phép của chính phủ về tần suất kiểm
soát chất lượng. Ít nhất một lần mỗi ngày chạy các dung dịch ở hai nồng
độ vật liệu kiểm chuẩn gốc protein với các nồng độ đã xác định. Nếu chạy
mẫu thử nước tiểu, cần phải chạy vật liệu kiểm chuẩn nước tiểu thích hợp.
Làm theo quy trình QC nội bộ của phòng xét nghiệm nếu kết quả thu được nằm
ngoài giới hạn có thể chấp nhận.
Kết quả: Thiết bị tự động tính toán và in nồng độ của Na+, K+ và Cl- theo đơn
vị mmol/L.
Kết quả của xét nghiệm này luôn cần được lý giải kết hợp với bệnh sử,
bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân cùng những phát hiện khác.
Các giới hạn của quy trình
Hệ thống báo cáo của thiết bị có các thông báo lỗi để cảnh báo người vận hành
về các trục trặc cụ thể. Bất kỳ phiếu báo cáo nào chứa những thông báo lỗi
như vậy đều cần được giữ lại để theo dõi. Tham khảo Hướng dẫn vận hành
Dimension® của quý vị.
Kết quả nước tiểu Na+ > 300 mmol/L
K+ > 300 mmol/L
Cl - > 330 mmol/L
Pha loãng thủ công Pha loãng 1 phần nước tiểu: 1 phần nước cấp Thuốc thử.
đối với nước tiểu
Nhập hệ số pha loãng là 2.
nằm ngoài phạm vi Xét nghiệm lại. Kết quả chỉ số đọc được hiệu chỉnh cho pha
loãng. Tham khảo Hướng dẫn vận hành Dimension® của
quý vị.
Hệ thống có thể gặp sự cố nếu quan sát thấy độ chụm qua 5 lần xét nghiệm như
sau:
Phương pháp
Na+
K+
Cl-

Nồng độ
120–160 mmol/L
2–6 mmol/L
95–128 mmol/L

Giới hạn SD
> 2,0 mmol/L
> 0,15 mmol/L
> 2,0 mmol/L

Huyết thanh/huyết tươngc
(mmol/L)
Nước tiểu (mmol/24 giờ)

Na+
136–145

K+
3,5–5,1

Cl98–107

40–220

25–125

110–250

Khoảng trống Anion (AG): 5–15 mmol/L
Mỗi phòng xét nghiệm cần lập khoảng tham chiếu của riêng mình cho Na+,
K+, Cl- và AG (Khoảng trống Anion) để thực hiện trên hệ thống hóa lâm
sàng Dimension®.
c. Tương quan thường quy có thể được sử dụng để điều chỉnh các kết quả báo cáo
để đồng nhất với kết quả tính trên hệ thống thay thế. Nếu một phương pháp là có
tương quan thì giá trị mới cho khoảng tham chiếu và các sản phẩm kiểm chuẩn cũng
cần được tính toán theo Tương quan thường quy. Tham khảo Hướng dẫn vận hành
Dimension® của quý vị.

Đặc tính hiệu suất cụ thểd
Độ chụm

Nguyên vật liệu

Natri

Giá trị trung bình
mmol/L

Độ lệch chuẩn (% CV)
Trong khi vận hành
Tổngd

QC Moni-Trol® bình thường
QC Moni-Trol® tăng
QC nước tiểu Dade

130
148
148

0,7 (0,5)
0,9 (0,6)
0,8 (0,5)

2,0 (1,5)
1,5 (1,0)
1,7 (1,2)

QC Moni-Trol® bình thường
QC Moni-Trol® tăng
QC nước tiểu Dade

4,2
5,8
66

0,02 (0,6)
0,05 (0,8)
0,4 (0,7)

0,05 (1,3)
0,07 (1,2)
1,6 (2,5)

QC Moni-Trol® bình thường
QC Moni-Trol® tăng
QC nước tiểu Dade

96
110
173

0,6 (0,6)
0,6 (0,6)
1,7 (1,0)

1,4 (1,4)
1,1 (1,0)
1,9 (1,1)

Kali

Clorua

Thống kê hồi quy

Phương pháp so sánh**
Huyết thanh/Huyết tương
Natri
Kali
Clorua
Nước tiểu
Natri
Kali
Clorua

Hệ số góc

Khoảng
chắn
mmol/L

Hệ số
tương quan

Phạm vi
mẫu

n

1,03
1,00
1,05

-4,8
0,06
-0,3

0,983
0,996
0,968

98–160
2,3–9,5
71–119

270
270
270

0,91
0,93
1,03

5,0
0,2
2,0

0,997
0,998
0,979

20–178
9,0–98
38–323

100
95
105

**Phương pháp so sánh = SYNCHRON CX®3.
SYNCHRON CX® là thương hiệu đã đăng ký của Beckman Instruments, Brea, CA
92621.

Độ đặc hiệu
Các chất không ảnh hưởng

Các chất sau ảnh hưởng không đáng kể đến các phương pháp Na+, K+ và Cl- ở nồng
độ được chỉ định:
Bilirubin
94 mg/dL
[1642 µmol/L]e
Tăng lipid huyết
1000 mg/dL
[11,3 mmol/L]
Nồng độ hemoglobin 500 mg/dL ảnh hưởng không đáng kể đến phương pháp natri và
clorua.
e. Đơn vị quốc tế (Đơn vị SI) trong ngoặc.

Chất ảnh hưởng
Các mẫu thử tiếp xúc với muối Benzalkonium có trong một vài thiết bị ống thông
máu nào đó sẽ gây tăng giả các số liệu đo lường natri và kali.
Citrate ở nồng độ xét nghiệm 52,9 mmol/L làm giảm natri đi 38 mmol/L, làm giảm
kali đi 0,6 mmol/L và làm tăng clorua lên 57 mmol/L.
Thiopental làm tăng kết quả natri lên tới 8 mmol/L ở nồng độ thiopental 14 mg/dL
và lên tới 4 mmol/L ở nồng độ thiopental 2,8 mg/dL. (Phạm vi điều trị từ 0,7 đến
13 mg/dL).8
Giá trị dự kiến4

So sánh phương pháp

d. Các thành phần của độ chụm tổng thể bao gồm: độ chụm (1) trong khi vận hành,
(2) giữa các lần vận hành, (3) trong ngày và (4) ngày này sang ngày khác.
Moni-Trol® là thương hiệu đã đăng ký của Medical Analysis Systems Inc., Camarillo, CA
93012-8058.

Dimension®, Xpand®, Xpand® Plus, Flex®, QuikLYTE®, MultiPLY® và EXL™ là các
thương hiệu của Siemens Healthcare Diagnostics.
©2009 Siemens Healthcare Diagnostics
Tất cả các quyền được bảo hộ.
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Phím ký hiệu
Không được tái sử dụng
Hạn sử dụng
Mã lô
Số danh mục
Cẩn trọng, tham khảo các
tài liệu đi kèm
Nhà sản xuất
Đại diện được ủy quyền
tại cộng đồng châu Âu
Chứa đủ cho <n> xét nghiệm
Thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro
Giới hạn nhiệt độ
Tham khảo hướng dẫn sử
dụng
Không vô trùng
Dấu CE
Nội dung
Thể tích hoàn nguyên
Mức độ
Pha trộn các chất
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