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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:

ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit
được dùng để chiết tách cyclosporine trong các mẫu (mẫu bệnh
phẩm là máu toàn phần, mẫu chứng, và mẫu chuẩn ARCHITECT
Cyclosporine), thực hiện trên ARCHITECT iSystem.
Tham khảo Hướng dẫn sử dụng thuốc thử ARCHITECT
Cyclosporine về cách thực hiện tiền xử lý.

NGUY HIỂM

THÀNH PHẦN

H225
H331
H302
H319
H315
H370
H373

1 Chai (12,3 mL) ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood
Solubilization Reagent có chứa chất có hoạt tính bề mặt trong
nước. Chất bảo quản: ProClin 300.
1 Chai (45,0 mL) ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood
Precipitation Reagent có chứa dung dịch kẽm sulfate trong
methanol và ethylene glycol.

ĐỀ PHÒNG
•
•
•

Dùng cho chẩn đoán In Vitro
CẨN TRỌNG: Sản phẩm này yêu cầu phải thao tác với mẫu
bệnh phẩm. Chúng tôi khuyến cáo rằng các sản phẩm chứa
những thành phần có nguồn gốc từ con người được xem như
có nguy cơ lây nhiễm và phải được xử lý theo tiêu chuẩn OSHA
về các nguồn bệnh có nguồn gốc từ máu. An toàn Sinh học
cấp độ 2 hay các nguyên tắc an toàn sinh học thích hợp khác
nên được sử dụng cho vật liệu có chứa hoặc nghi ngờ chứa
chất lây nhiễm.1-4

H402*
H412
Phòng ngừa
P210

P233
P260
P280

Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:

CẢNH BÁO
H317
Phòng ngừa
P261
P272
P280
Xử lý
P302+P352

P264
P273
Xử lý
P370+P378

Thành phần có methylisothiazolones.
Có thể gây phản ứng dị ứng da.
Tránh hít sương / hơi / phun.
Quần áo bị nhiễm bẩn không được phép
mang ra khỏi nơi làm việc.
Mang găng tay bảo vệ/ đồ bảo hộ / kính
bảo hộ.

P304+P340
P303+P361 +P353

NẾU TIẾP XÚC VỚI DA: Rửa với thật
nhiều nước.
Nếu da bị tấy hay ngứa: Tham vấn y tế
Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch
trước khi sử dụng lại.

P301+P330 +P310

Hủy bỏ thành phần / chai đựng theo quy
định của địa phương.

P308+P311

Safety Data Sheets (Tờ thông tin an toàn) có thể được tải về từ trang
www.abbottdiagnostics.com hay liên hệ với Abbott Việt Nam.

Bảo quản
P403+P235

P333+P313
P362+P364
Hủy bỏ
P501

P305+P351+P338

1

Thành phần chứa methanol, ethylene
glycol và kẽm sulfate.
Chất lỏng và hơi rất dễ cháy.
Gây độc nếu hít phải.
Gây hại nếu nuốt phải.
Gây kích ứng nặng cho mắt.
Gây kích ứng cho da.
Gây tổn hại cho các cơ quan.
Có thể gây tổn hại cho các cơ quan khi
tiếp xúc trong thời gian dài hoặc tiếp xúc
nhiều lần.
Gây hại cho đời sống thủy sinh.
Gây hại cho đời sống thủy sinh với ảnh
hưởng lâu dài.
Để xa các nguồn nhiệt, bề mặt nóng,
tia lửa, ngọn lửa và các nguồn bắt cháy.
Không hút thuốc.
Đóng chặt chai đựng.
Không hít sương / hơi / bụi nước.
Mang găng tay bảo hộ / mặc quần áo
bảo hộ / mang kính bảo hộ.
Rửa tay kỹ sau khi thao tác.
Tránh thải ra môi trường.
Trong trường hợp cháy: Sử dụng CO2,
hóa chất khô, cát khô, bọt chữa cháy để
dập lửa.
NẾU HÍT PHẢI: Đưa nạn nhân ra nơi
thoáng khí và giữ cho nạn nhân dễ thở.
NẾU TIẾP XÚC TRÊN DA (hay tóc): Lập tức
cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch
với nước / tắm dưới vòi sen.
NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. Gọi ngay
cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hay bác sĩ
/ lâm sàng.
NẾU BẮN VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng
nước trong vài phút. Tháo kính sát tròng,
nếu có và dễ lấy. Tiếp tục rửa.
NẾU phơi nhiễm hoặc có tiếp xúc: Gọi
ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hay
bác sĩ / lâm sàng.
Bảo quản ở nơi thoáng khí. Giữ mát

Hủy bỏ
P501

Ký hiệu sử dụng
Hủy bỏ thành phần / chai đựng theo quy
định của địa phương.

Xem kỹ hướng dẫn sử dụng
Nhà sản xuất

* Không áp dụng khi thực hiện theo quy định EC 1272/2008 (CLP).
Safety Data Sheets (Tờ thông tin an toàn) có thể được tải về từ trang
www.abbottdiagnostics.com hay liên hệ với Abbott Việt Nam.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các lưu ý an toàn trong quá trình
thực hiện, tham khảo Hướng dẫn vận hành hệ thống ARCHITECT,
Phần 8.

Giới hạn nhiệt độ
Hạn sử dụng

BẢO QUẢN
•

Chứa Methanol

Khi bảo quản và sử dụng như chỉ dẫn, chất lượng của thuốc
thử sẽ ổn định đến khi hết hạn sử dụng.
Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng.
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ARCHITECT 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.
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