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Chỉ để sử dụng bởi Phòng thí nghiệm Y tế / Bệnh lý học / Lâm sàng.

LDL CALIBRATOR
Bộ dụng cụ chẩn đoán in vitro
Huyết thanh hiệu chuẩn đông khô
REF

Kích thước Thành phần bộ dụng cụ
đóng gói

2011

1x1 mL

Chất hiệu chuẩn

Số lượng
1 lọ

Mục đích sử dụng
Chất hiệu chuẩn LDL là huyết thanh hiệu chuẩn dùng để
hiệu chuẩn xét nghiệm Direct LDL và chất hiệu chuẩn phù
hợp cho quy trình thủ công và các máy phân tích tự động.
Nguyên lý
Chất hiệu chuẩn LDL được thiết kế để hiệu chuẩn các xét
nghiệm LDL Cholesterol sử dụng thuốc thử Direct LDL
cholesterol.
Thành phần
Chất hiệu chuẩn này là một chế phẩm đông khô có chứa
LDL lipoprotein và natri azit.
Nồng độ chất hiệu chuẩn LDL tùy thuộc vào từng lô.
Chuẩn bị
Cẩn thận mở lọ, tránh làm mất chất đông khô và pipet
chính xác 1mL nước cất/nước khử ion vào lọ. Đậy lọ cẩn
thận và hòa tan thành phần bên trong bằng cách lắc theo
vòng tròn liên tiếp. Chờ khoảng 5 phút cho đến khi dung
dịch hòa tan hoàn toàn và đồng nhất trở lại. Không lắc
mạnh để tránh tạo bọt.
Độ ổn định và bảo quản
Trước khi hoàn nguyên: Khi được bảo quản ở 2-8ºC và
tránh ánh sáng, chất hiệu chuẩn ổn định cho đến ngày hết
hạn ghi trên nhãn.
Sau khi hoàn nguyên:
• Chất hiệu chuẩn đã hoàn nguyên ổn định trong 14 ngày
ở 2-8ºC
• Chất hiệu chuẩn đã hoàn nguyên có thể được bảo quản
đông lạnh ở nhiệt độ dưới -80ºC và lên đến 4 tuần (chỉ
cấp đông một lần)
• Sau khi mở, các lọ phải được giữ đúng cách và đậy chặt
nắp để tránh nhiễm tạp và bay hơi
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Biện pháp phòng ngừa
Chất hiệu chuẩn được pha chế từ các đơn vị huyết tương
hiến tặng được xét nghiệm riêng lẻ và được kết luận là
âm tính với HbsAg, kháng thể kháng HCV và kháng thể
kháng HIV 1&2. Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa
thông thường và thực hành tốt trong phòng thí nghiệm.
Tất cả vật liệu có nguồn gốc từ người nên được xem là có
khả năng lây nhiễm. Có hại cho đời sống thủy sinh với khí
độc tồn tại trong thời gian dài.
Không xả ra môi trường.
Tiếp xúc với axit sẽ giải phóng khí rất độc.
Natri azit có thể phản ứng với ống dẫn nước bằng chì
hoặc đồng để hình thành azit kim loại có khả năng gây nổ.
Khi thải bỏ các chất hiệu chuẩn này, luôn xả với nhiều
nước để tránh tích tụ azit.
Chỉ sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm đã làm sạch hoặc
loại dùng một lần để tránh nhiễm tạp.
Quản lý chất thải
Việc thải bỏ tất cả các vật liệu thải phải phù hợp với các
yêu cầu của địa phương và pháp luật.
Quy trình
Để hiệu chuẩn với chất hiệu chuẩn LDL, hãy làm theo quy
trình được mô tả trong HDSD Autopak Liquid Direct LDL.
Số lô

Ngày hết hạn

Giá trị mg/dL

Ký hiệu được sử dụng trên nhãn
Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
Mã sản phẩm
Số lô
Biện pháp phòng ngừa
Hướng dẫn sử dụng
Địa chỉ nhà sản xuất
Giới hạn nhiệt độ
Ngày sản xuất
Ngày hết hạn

Nếu có thắc mắc/đề xuất/khiếu nại, vui lòng liên hệ với Quản lý Sản
phẩm theo thông tin chi tiết được đề cập.

Tuổi thọ theo nghiên cứu độ ổn định: 12 tháng
Để biết ngày hết hạn, xem trên nhãn sản phẩm.
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