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Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế

1.1

Mô tả trang thiết
bị y tế

1.2

Danh mục linh
kiện và phụ kiện

1.3

Mục đích/ Chỉ
định sử dụng

1.4

Hướng dẫn sử •
dụng
•
-

Chủng loại sản phẩm: Access Immunoassay System Reaction Vessels
Sản phẩm được thiết kế tương thích với các máy phân tích miễn dịch dòng
Access nhằm chứa mẫu và thuốc thử trong quy trình chẩn đoán in vitro.
Không có thông tin.
Access Immunoassay System Reaction Vessels được sử dụng trong các
quy trình chẩn đoán in-vitro thực hiện trên các máy phân tích miễn dịch
dòng Access

-

Bảo quản: Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ 8 - 30oC.
Hướng dẫn sử dụng:
Sản phẩm đã sẵn sàng để sử dụng.
Đặt giếng phản ứng (RV) vào bộ phận nạp giếng trên máy, thiết bị sẽ
tự động sắp xếp và vận chuyển đến bộ phận tương ứng.
Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị để có thông tin hướng
dẫn cụ thể.

1.5

Chống chỉ định

Chỉ sử dụng sản phẩm trong chẩn đoán in-vitro. Không sử dụng cho mục
đích khác.

1.6

Cảnh báo và thận trọng
-

Sản phẩm dùng trong chẩn đoán in vitro.
Người dùng chỉ có thể nạp các hộp RV đầy vào thiết bị.
Trong quá trình thiết bị đang xử lý mẫu, nếu người dùng cố gắng nạp
thêm giếng phản ứng (RV) vào thiết bị (do trên thiết bị chỉ còn lại 1
hàng RV (hoặc ít hơn)), hệ thống sẽ hiển thị tin báo. Người dùng cần
đợi tới khi thiết bị dừng hoạt động, sau đó mới thực hiện nạp hộp RV
mới.

-

Đảm bảo 98 RV nằm đúng vị trí, ấn chặt các vách của hộp trước khi
nạp vào thiết bị.
Người dùng có nguy cơ tiếp xúc với các vật liệu lây nhiễm trong quá

-
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trình thực hiện. Do đó, cần xử lý và thải bỏ vật liệu có nguy cơ sinh học
theo quy định của phòng xét nghiệm. Sử dụng đồ bảo vệ tay, mắt và
mặt thích hợp.
1.7

Tác dụng bất lợi
có thể xảy ra

Sử dụng sản phẩm không đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất có thể
gây sai lệch kết quả xét nghiệm.

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
Sản phẩm đã được lưu hành tại Thụy Sỹ và Việt Nam.

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Không có thông tin.

4

Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế
- Từ khi sản phẩm lưu hành trên thị trường, chưa có báo cáo ghi nhận về phản ứng bất lợi liên
quan đến việc sử dụng trang thiết bị y tế.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về các thông tin đã kê khai nêu trên.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
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