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Những thay đổi được tô sáng:Cập nhật tháng 11 năm 2021.

Để biết thông tin nguy hại mới nhất, xem Tờ thông tin an toàn hóa
chất (SDS) của sản phẩm.
Safety Data Sheets (Tờ thông tin an toàn hóa chất) có thể được tải
về từ trang www.corelaboratory.abbott hoặc liên hệ với Abbott
Việt Nam.
Chi tiết về đề phòng an toàn trong quá trình vận hành hệ thống,
tham khảo Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series, Phần 8.

Cần theo đúng các hướng dẫn trong tài liệu này. Độ tin cậy của kết
quả xét nghiệm không thể được đảm bảo nếu có thực hiện bất kỳ
sai lệch nào so với các hướng dẫn trong tài liệu.
Chỉ dành cho nhân sự có chuyên môn của phòng xét nghiệm.

TÊN
Dung dịch pha loãng bằng tay Alinity i Total T3
(còn gọi là Total T3 Manual Diluent)

CHUẨN BỊ CHO SỬ DỤNG

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

•
•

Alinity i Total T3 Manual Diluent được sử dụng để pha loãng bằng
tay mẫu cho xét nghiệm Alinity i Total T3 Reagent Kit trên máy
phân tích Alinity i.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng thuốc thử Alinity i Total T3 và
Hướng dẫn vận hành Alinity ci-series.

Sản phẩm này là chất lỏng, sẵn cho sử dụng.
Có thể sử dụng ngay sau khi lấy khỏi nhiệt độ bảo quản ở 2
đến 8°C.

BẢO QUẢN
•

THÀNH PHẦN

Không sử dụng sản phẩm đã quá hạn sử dụng.
Nhiệt độ
bảo quản

07P9440

Chưa
2 đến 8°C
mở/Đã
mở nắp*

1 x 5 mL
thành phần có huyết thanh người.
Chất bảo quản: natri azide.

Thời gian bảo Các chỉ dẫn thêm
quản tối đa
về bảo quản

Đến khi hết
hạn sử dụng

ĐỀ PHÒNG
•
•
•

DẤU HIỆU HỎNG HOẶC KHÔNG ỔN ĐỊNH

Dùng cho chẩn đoán In Vitro

Nghi ngờ thuốc thử có dấu hiệu không ổn định hoặc hư hỏng nếu
có kết tủa, dấu hiệu rò rỉ hoặc chất lỏng mờ đục.

Đề phòng An toàn
•

•

Đóng chặt nắp để bảo
quản.
Bảo quản ở vị trí thẳng
đứng.
Để vào tủ bảo quản lạnh
ngay sau khi sử dụng.

QUY TRÌNH PHA LOÃNG MẪU
Tham khảo Quy trình Pha loãng mẫu trong hướng dẫn sử dụng
thuốc thử Alinity i Total T3.

CẨN TRỌNG: Sản phẩm này có những thành phần có
nguồn gốc từ người và / hoặc có những thành phần có nguy
cơ lây nhiễm. Tham khảo phần THÀNH PHẦN trong tài liệu này.
Không phương pháp nào có thể đảm bảo chắc rằng các chế
phẩm có nguồn gốc từ người hoặc vi sinh vật đã bị bất hoạt
sẽ không lây nhiễm. Vì vậy, tất cả các vật liệu có nguồn gốc từ
người nên được xem như vật liệu có nguy cơ lây nhiễm. Chúng
tôi khuyến cáo rằng sản phẩm này và mẫu bệnh phẩm, và tất
cả vật tư tiêu hao có nguy cơ bị nhiễm vật liệu lây nhiễm phải
được xử lý tuân thủ theo Tiêu chuẩn OSHA (Quản lý sức khỏe
và An toàn nghề nghiệp) về các tác nhân gây bệnh lây truyền
qua đường máu. An toàn Sinh học cấp độ 2 hay các nguyên tắc
an toàn sinh học khác nên được sử dụng cho vật liệu có chứa
hoặc nghi ngờ chứa chất lây nhiễm.1-4
Vật liệu có nguồn gốc từ người sử dụng trong dung dịch pha
loãng bằng tay không có phản ứng với HBsAg, HIV-1 Ag hoặc
HIV-1 RNA, anti-HIV-1/HIV-2, và anti-HCV.
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Lưu ý về số thập phân:
• Khoảng trắng giữa các con số biểu diễn đơn vị phần ngàn (ví
dụ: 10 000 mẫu - Mười ngàn mẫu).
• Dấu chấm biểu diễn phân cách số nguyên và phân số của số
thập phân (ví dụ: 3.12%).

Các cảnh báo và cẩn trọng sau áp dụng cho:
Thành phần có natri azide.
EUH032
Tiếp xúc với acid sẽ giải phóng khí rất độc.
P501
Hủy bỏ thành phần / chai đựng theo quy
định địa phương.
Thực hiện theo các quy định về thải bỏ hóa chất của địa phương
và các nội dung khuyến cáo trong Tờ thông tin an toàn hóa chất
(Safety Data Sheet) để xác định cách thức thải bỏ an toàn cho sản
phẩm này.
1

Ký hiệu sử dụng
Ký hiệu theo ISO 15223

Thận trọng
Xem kỹ hướng dẫn sử dụng
Nhà sản xuất
Giới hạn nhiệt độ
Hạn sử dụng
Thiết bị Y khoa dùng cho chẩn
đoán In Vitro
Số lô
Số danh mục
Các ký hiệu khác

Chứa Natri Azide. Tiếp xúc với
acid sẽ giải phóng khí rất độc.
Nhà phân phối ở Hoa Kỳ
Thông tin chỉ dành cho Hoa Kỳ
Dung dịch pha loãng bằng tay
Sản phẩm của Ireland
Chỉ sử dụng bởi hoặc theo yêu
cầu của lâm sàng (chỉ áp dụng
cho phân loại theo Hoa Kỳ).
Alinity là nhãn hiệu của Abbott Laboratories trên nhiều lĩnh vực
pháp lý. Tất cả nhãn hiệu khác là sở hữu độc quyền của các công ty
tương ứng.
Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000
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Abbott Laboratories
Abbott Park, IL 60064 USA

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng: Liên hệ Bộ phận dịch vụ khách
hàng Abbott Diagnostics Việt Nam hoặc xem thông tin liên hệ
trên trang www.corelaboratory.abbott
Với khách hàng trong khối Liên minh châu Âu (EU): nếu nhận thấy
có bất cứ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra trong quá trình sử dụng
thiết bị, thông tin cho nhà sản xuất và cơ quan quản lý sở tại.
Cập nhật tháng 11 năm 2021.
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