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Chất hiệu chuẩn cholesterol LDL (LDLC CAL)
Bản duyệt hiện tại và ngàya
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Tên sản phẩm

Atellica CH LDL Cholesterol Calibrator (LDLC CAL)

Tên sản phẩm viết tắt

Atellica CH LDLC CAL

11537241

3 x 2,0 mL chất hiệu chuẩn
Phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn
Hệ thống
a

Atellica CH Analyzer

Thanh dọc ở lề trang chỉ nội dung kỹ thuật ở phiên bản hiện tại khác với nội dung kỹ thuật ở phiên bản trước.

Mục đích sử dụng
Atellica® CH LDL Cholesterol Calibrator (LDLC CAL) được dùng cho chẩn đoán in vitro trong khi
hiệu chuẩn xét nghiệm Atellica CH LDL Cholesterol (LDLC) bằng máy phân tích hóa học
Atellica®.

Mô tả vật liệu

a

Mô tả vật liệu

Bảo quản

Độ ổn địnha

Atellica CH LDLC CAL
Đông khô; hoàn nguyên thành 2,0 mL/lọ
Sản phẩm dựa trên albumin huyết thanh bò được đệm đông khô được bổ
sung với cholesterol lipoprotein mật độ thấp của con người

Chưa mở ở
2‑8°C

Cho đến ngày
hết hạn trên sản
phẩm

Hoàn nguyên ở
2–8°C

48 giờ

Hãy tham khảo Bảo quản và độ ổn định.

Cảnh báo và phòng ngừa
Dùng cho chẩn đoán in vitro.
Dùng cho mục đích chuyên môn.
THẬN TRỌNG
Luật liên bang (Hoa Kỳ) giới hạn thiết bị này chỉ được bán bởi hoặc theo yêu cầu của chuyên
gia y tế được cấp phép.
Phiếu an toàn hóa chất (SDS) có sẵn trên trang web siemens-healthineers.com.

11537398_VI Rev. 02, 2022-02

1/6

LDLC CAL

Atellica CH Analyzer

H412
P273, P501

Có hại và có tác động lâu dài đối với sinh vật thủy sinh.
Tránh thải ra môi trường. Thải bỏ các thành phần bên trong và hộp đựng
tuân theo tất cả các quy định của địa phương, khu vực và quốc gia.
Có chứa: polyhexamethylene biguanide hydrochloride

Thận trọng về nguy cơ sinh học tiềm ẩn
Có chứa vật liệu có nguồn gốc từ người.
Thận trọng: Có chứa vật liệu có nguồn gốc từ người. Mỗi thành phần máu hoặc máu người
hiến tặng đã được xét nghiệm bằng các phương pháp do FDA phê duyệt để tìm kháng thể
kháng vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người tuýp 1 (HIV‑1) và tuýp 2 (HIV‑2), cũng như kháng
nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) và kháng thể kháng vi rút viêm gan C (HCV). Các kết quả
xét nghiệm đều âm tính (không phản ứng lặp lại). Không có xét nghiệm nào đảm bảo hoàn
toàn về việc không có các vi rút này hoặc các tác nhân lây nhiễm khác; cần xử lý vật liệu này
bằng thực hành tốt phòng xét nghiệm và các biện pháp phòng ngừa phổ biến.1-3
Bao bì sản phẩm này có chứa cao su tự nhiên khô.
Thải bỏ các chất nguy hiểm hoặc bị ô nhiễm sinh học theo các thông lệ của tổ chức của bạn.
Loại bỏ tất cả các vật liệu một cách an toàn và có thể chấp nhận được cũng như phù hợp với
các yêu cầu trong quy định hiện hành.
Lưu ý Để tìm hiểu về việc chuẩn bị chất hiệu chuẩn, tham khảo Chuẩn bị chất hiệu chuẩn
Chuẩn bị chất hiệu chuẩn.

Bảo quản và độ ổn định
Bảo quản tất cả các chất hiệu chuẩn ở vị trí thẳng đứng. Không sử dụng các sản phẩm quá
ngày hết hạn ghi trên nhãn sản phẩm.
Để tìm hiểu thêm về bảo quản và độ ổn định của vật liệu trong khu vực bảo quản ống Cal-QC,
xem tài liệu hỗ trợ “Độ ổn định và bảo quản chất kiểm chuẩn và chất hiệu chuẩn bộ thao tác
mẫu Atellica”.
Để biết chi tiết về mô tả vật liệu, cách bảo quản và độ ổn định của sản phẩm, hãy tham khảo
Mô tả vật liệu.

Tiến hành hiệu chuẩn
Tần suất hiệu chuẩn
Tuân theo các quy định của chính phủ hoặc các yêu cầu kiểm định về tần suất hiệu chuẩn. Các
quy trình và chương trình kiểm soát chất lượng ở từng phòng xét nghiệm có thể quy định tần
suất hiệu chuẩn thường xuyên hơn.
Để tìm hiểu thêm về tần suất hiệu chuẩn, xem hướng dẫn sử dụng xét nghiệm.

Chuẩn bị chất hiệu chuẩn
Để cho nhiệt độ của lọ ngang bằng với nhiệt độ phòng trước khi hoàn nguyên.
Chuẩn bị chất hiệu chuẩn bằng các bước sau đây:
1. Mở từng lọ một cách cẩn thận.
2. Dùng pipet chính xác, thêm đúng 2,0 mL nước cất/đã khử ion hóa vào lọ. Đóng nút chặn.
Lưu ý Hiệu chuẩn tự động sử dụng Atellica CH Diluent trên một máy phân tích hóa học
Atellica cho nồng độ 0.
3. Để các lọ đứng nguyên trong 15 phút ở nhiệt độ phòng để vật liệu đông khô tan hết.
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4. Trước khi sử dụng, trong 60 giây phải xoay và đảo các lọ một cách nhẹ nhàng ít nhất
10 lần để đảm bảo độ đồng nhất và tránh tạo bọt. Để lọ đứng nguyên trong 5 phút.
5. Làm lạnh mọi vật liệu chưa sử dụng. Xoay nhẹ lọ trước khi sử dụng.

Quy trình hiệu chuẩn
Sử dụng các vật liệu theo từng lô dưới đây để tiến hành hiệu chuẩn:
•

Để biết các giá trị được chỉ định và thông tin xác định chất hiệu chuẩn, hãy tham khảo
phiếu giá trị cụ thể cho từng lô chất hiệu chuẩn
được cung cấp. Các giá trị
được gán bắt nguồn từ việc tiêu chuẩn hóa xét nghiệm.

•

Tạo các nhãn mã vạch theo từng lô để sử dụng với các mẫu chất hiệu chuẩn, nếu cần.

Để biết các hướng dẫn về cách tiến hành quy trình hiệu chuẩn, hãy tham khảo hướng dẫn vận
hành hệ thống.

Trợ giúp kỹ thuật
Để gặp bộ phận hỗ trợ khách hàng, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc nhà
phân phối tại địa phương của bạn.
siemens-healthineers.com

Tài liệu tham khảo
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3. Clinical and Laboratory Standards Institute. Procedures for the Handling and Processing of
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Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2010. CLSI Document GP44‑A4.

Định nghĩa các biểu tượng
Các biểu tượng sau có thể xuất hiện trên nhãn sản phẩm:
Biểu tượng

Tiêu đề ký hiệu

Biểu tượng

Tiêu đề ký hiệu

Nhà sản xuất

Đại diện được ủy quyền tại Cộng đồng
Châu Âu

Ngày hết hạn sử dụng

Mã lô

Số danh mục

Có chứa đủ cho <n> xét nghiệm

Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng

Phiên bản Hướng dẫn sử dụng

Địa chỉ URL trên mạng Internet để truy cập
bản điện tử của hướng dẫn sử dụng

Bản duyệt

Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro

Mã nhận dạng thiết bị duy nhất
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Biểu tượng

YYYY-MM-DD

Atellica CH Analyzer
Tiêu đề ký hiệu

Biểu tượng

Tiêu đề ký hiệu

Thiết bị được cung cấp theo đơn (chỉ ở Hoa
Kỳ)

Nhãn CE

Dấu CE có tổ chức chứng nhận

Tránh ánh nắng

Giới hạn nhiệt độ

Giới hạn nhiệt độ dưới

Giới hạn nhiệt độ trên

Không trữ đông

Không tái sử dụng

Cạnh này hướng lên trên

Tái chế

Thận trọng

Nguy cơ sinh học

Mặt trước tài liệu hướng lêna

Đơn vị thường dùng

Hệ đo lường quốc tế

Định dạng ngày (năm-tháng-ngày)

YYYY-MM

Định dạng ngày (năm-tháng)

Máy quét mã vạch cầm tay

Trộn các chất

Mục tiêu

Khoảng

Số dạng thập lục phân có thể thay đổi được
để đảm bảo cho các giá trị theo định nghĩa
của Đường cong chính và các giá trị xác
định Chất hiệu chuẩn là hợp lệ.

Chất liệu

Mã số định dạng vật liệu

Tên chất kiểm chuẩn

Loại chất kiểm chuẩn

Giá trị lô chất hiệu chuẩn

Giá trị lô kiểm chuẩn
a

Cho biết Assay-eNote

Thông tin pháp lý
Atellica là thương hiệu của Siemens Healthineers.
© 2020 – 2022 Siemens Healthcare Diagnostics. Mọi quyền được bảo lưu.
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Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591
USA
siemens-healthineers.com
Trụ sở chính của Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com
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Tuổi thọ theo nghiên cứu độ ổn định: 15 tháng
Để biết ngày hết hạn, xem trên nhãn sản phẩm.

Cơ sở sản xuất
Siemens Healthcare Diagnostics
Inc. 500 GBC DR, PO Box 6101,
Newark, DE 19714,
Mỹ

Chủ sở hữu sản phẩm
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591
Mỹ

