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CHẤT HIỆU CHUẨN CDT MINICAP (2 cấp độ)
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Chất pha loãng Chất hiệu chuẩn / Chất đối chứng CDT, SEBIA (1 lọ, 5 mL), là cần thiết
để hoàn nguyên chất hiệu chuẩn.

Mục đích sử dụng
CHẤT HIỆU CHUẨN CDT MINICAP CALIBRATORS (2 cấp độ) được thiết kế để hiệu chuẩn phương pháp định
lượng phân đoạn CDT-IFCC (disialotransferrin được hiệu chuẩn) với quy trình điện di mao quản SEBIA
MINICAP CDT-IFCC được thực hiện với các thiết bị tự động MINICAP và MINICAP FLEX-PIERCING.
Chúng cho phép thu được kết quả nhất quán với khuyến nghị của nhóm công tác IFCC cho việc chuẩn hóa đo
lường CDT (1, 2).
Nên sử dụng các chất hiệu chuẩn này như huyết thanh người.
CHÚ Ý: Các chất hiệu chuẩn chỉ dành riêng cho quy trình MINICAP CDT-IFCC.
Dùng để Chẩn đoán In Vitro.
IFCC: International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (Liên đoàn Hóa sinh Lâm sàng
Quốc tế và Xét nghiệm Y học).

Thành phần
Các Chất hiệu chuẩn CDT MINICAP 1 và 2 thu được từ nhóm các huyết thanh người. Chất hiệu chuẩn ở dạng
đông khô ổn định.
Chất hiệu chuẩn CDT MINICAP 1 có mức CDT-IFCC bình thường, Chất hiệu chuẩn CDT MINICAP 2 có mức
CDT-IFCC tăng cao.
Giá trị chất hiệu chuẩn CDT có thể truy nguyên được theo quy trình tham chiếu IFCC quốc tế (tương đương với
cấp cao nhất trong thang cấp bậc của liên kết chuẩn đo lường).
Chất pha loãng Chất hiệu chuẩn / Chất đối chứng CDT, cần thiết cho việc hoàn nguyên chất hiệu chuẩn, sẵn
sàng để sử dụng. Dung dịch này chứa: chất phụ gia, không độc hại ở nồng độ sử dụng, cần thiết để đạt hiệu
quả tối ưu.

Bảo quản và độ ổn định
- Trước khi hoàn nguyên, hãy bảo quản chất hiệu chuẩn đông khô ở nhiệt độ từ - 18 °C đến - 30 °C. Chúng ổn
định cho đến ngày hết hạn sử dụng ghi trên nhãn chai lọ.
CHÚ Ý: Không cất trữ chất hiệu chuẩn đông khô được làm lạnh (2 đến 8 °C).
- Có thể bảo quản chất pha loãng Chất hiệu chuẩn / Chất đối chứng CDT ở dạng đông lạnh (- 30 đến - 18 °C),
ở nhiệt độ lạnh (2 đến 8 °C) hoặc ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C).
Nên lấy lọ chất pha loãng ra khỏi bộ kit khi nhận được và bảo quản chất pha loãng này ở nhiệt độ lạnh ổn định
(2 đến 8 °C) hoặc ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C).
Sản phẩm luôn ổn định cho đến khi hết hạn sử dụng được ghi trên nhãn chai lọ.
Chất pha loãng không được có chất kết tủa. Đổ bỏ chất pha loãng nếu nhận thấy dung dịch thay đổi tình trạng
bên ngoài, chẳng hạn như trở nên vẩn đục vì nhiễm khuẩn.
Trộn đều chất pha loãng trước khi sử dụng.
- Sau khi hoàn nguyên, hãy bảo quản chất hiệu chuẩn ở nhiệt độ 2 đến 8 °C trong vi ống kín và sử dụng trong
ngày (tối đa 18 giờ). Sau khi sử dụng, hãy bảo quản dung dịch ngay lập tức ở nhiệt độ từ - 18 °C đến - 30 °C
vì có nguy cơ nhiễm khuẩn và biến chất. Dung dịch ổn định trong tối đa 12 tháng khi bảo quản ở nhiệt độ từ
- 18 °C đến - 30 °C.
- Sau khi bảo quản ở nhiệt độ từ - 18 °C đến - 30 °C và trước khi sử dụng, hãy rã đông chất định chuẩn đã
hoàn nguyên ở 2 đến 8 °C trong ít nhất 30 phút trước khi phân tích. Đồng nhất hóa chất định chuẩn trước khi
sử dụng. Bảo quản chất hiệu chuẩn đã rã đông ở nhiệt độ 2 - 8 °C và sử dụng trong ngày (tối đa 18 giờ).
Không cấp đông và rã đông chất hiệu chuẩn đã hoàn nguyên quá một lần (do dung tích hoàn nguyên của mỗi
chất hiệu chuẩn, một lọ cho phép pha 2 cốc thuốc thử, mỗi cốc cho phép thực hiện 3 chuỗi phân tích liên tiếp).
LƯU Ý: Trong quá trình vận chuyển, có thể bảo quản chất hiệu chuẩn đông khô ở nhiệt độ lạnh (tối đa 2 đến
8 °C) trong 1 tháng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của nó.
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Quy trình
Hoàn nguyên mỗi lọ chất hiệu chuẩn đông khô với 0,2 mL Chất pha loãng Chất hiệu chuẩn / Chất đối chứng
CDT. Để nghỉ trong 30 phút ở 2 đến 8 °C và trộn nhẹ (tránh tạo bọt).
LƯU Ý: Cần giữ độ chính xác của dung tích hoàn nguyên ở mức ± 1,0 %.
Áp dụng toàn bộ lượng của mỗi chất hiệu chuẩn đã hoàn nguyên trong vi ống và cắt nắp vi ống khi phân tích
chất hiệu chuẩn trên các thiết bị MINICAP và MINICAP FLEX-PIERCING.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Để lấy toàn bộ chất hiệu chuẩn đã hoàn nguyên, hãy sử dụng ống pipet với đầu đủ
mỏng không thể bị kẹt trong miệng ống.
LƯU Ý: Khi chất hiệu chuẩn đã hoàn nguyên trở nên vẩn đục hoặc quan sát thấy có chất kết tủa, hãy cho ống
nghiệm vào máy lắc vortex trong 1 phút. Nếu độ đục hoặc chất kết tủa vẫn còn, hãy đổ bỏ chất hiệu chuẩn.
Xem hướng dẫn để biết cách sử dụng của bộ kit MINICAP CDT, quy trình MINICAP CDT-IFCC.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Để sử dụng tối ưu mỗi chất hiệu chuẩn, cần sử dụng nhãn mã vạch dùng để nhận dạng
các ống nghiệm tán huyết được sử dụng làm giá đỡ cho vi ống có chứa chất hiệu chuẩn đã phân tích (cắt nắp
vi ống trước khi sử dụng).
CHÚ Ý:
• Vui lòng kiểm tra để đảm bảo SỐ LÔ của chất hiệu chuẩn (ghi trên mỗi lọ) giống với số lô đang được sử dụng
với thiết bị. Nếu không, hãy thực hiện 3 lần hiệu chuẩn liên tiếp với các lô mới. Không bao giờ được tách rời
lô của lọ chất hiệu chuẩn.
• Không phương pháp xét nghiệm nào có thể đảm bảo tuyệt đối không có HIV, viêm gan B và C hay các tác
nhân lây nhiễm khác. Vì vậy, hãy sử dụng Chất hiệu chuẩn CDT MINICAP 1 và 2 giống như chất sinh học nguy
hiểm.
Các lô huyết thanh này được xác định là âm tính trong các thí nghiệm được FDA hoặc cơ quan quản lý tương
đương của EU phê chuẩn:
- đối với kháng thể bề mặt viêm gan B,
- đối với kháng thể HCV,
- đối với kháng thể HIV1 và HIV2.

TỶ LỆ PHẦN TRĂM CDT-IFCC
Các giá trị CDT-IFCC được gán đã được thiết lập với phương pháp tham chiếu IFCC và theo khuyến nghị của
nhóm công tác IFCC cho việc chuẩn hóa đo lường CDT.
Tỷ lệ phần trăm CDT được biểu thị bằng đơn vị IFCC (% disialotransferrin được hiệu chuẩn).
LƯU Ý:

- Tỷ lệ phần trăm CDT-IFCC được ghi trên tài liệu kèm theo bao bì được cung cấp cùng với lọ chất hiệu chuẩn.
- Các giá trị này và / hoặc mẫu điện di có thể áp dụng được bất kể lô thuốc thử hoặc thiết bị liên quan là gì.
- Các đồng phân transferrin xuất hiện trên mẫu theo thứ tự sau: disialotransferrin, trisialotransferrin và
tetrasialotransferrin liên kết với pentasialotransferrin (thỉnh thoảng, có thể phát hiện phân đoạn
asialotransferrin từ Chất hiệu chuẩn 2 bằng phần mềm trước phân đoạn disialotransferrin, mà không làm ảnh
hưởng đến kết quả hiệu chuẩn).
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HOÀN NGUYÊN CHẤT HIỆU CHUẨN
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