HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ACID WASH
1. Mu ̣c đích sử dụng
- Sử dụng cho các máy xét nghiệm sinh hóa tự đô ̣ng
- Acid wash là dung dich
̣ rửa, làm sa ̣ch và chố ng nhiễm chéo dùng cho máy xét
nghiê ̣m sinh hóa tự đô ̣ng
2. Quy cách đóng gói
- Tên sản phẩ m : Acid Wash
- Mã sản phẩ m : 1305990002
- Quy cách: 1 x 500g (ml)
3. Nguyên tắ c
- Axit hữu cơ có trong Acid Wash có thể hòa tan kiềm dư và các ion kim loại như
Fe3+ và Ca2+ và có thể loại bỏ protein, lipid, các kết tủa và thuốc nhuộm còn sót
lại.
4. Thành phầ n
Succinic Acid
Polyethylene Glycol Monooleyl
Ether

0.038%
0.5%

5. Chuẩ n bi ̣
- Acid Wash sẵ n sàng để sử du ̣ng.
- Đă ̣t lo ̣ Acid Wash vào vi ̣ trí tương ứng trên khay mẫu bê ̣nh phẩ m, để sẵ n
sàng quá triǹ h rửa kim hút mẫu bê ̣nh phẩ m để tránh nhiễm chéo.
6. Lưu trữ và bảo quản
- Bảo quản ở nhiêṭ đô ̣ 10-300C
- Ha ̣n sử dụng đươ ̣c in trên nhãn.
7. Cảnh báo và thận trọng
- Chỉ sử du ̣ng cho xét nghiê ̣m trên máy phân tić h sinh hóa và người đươ ̣c đào ta ̣o
chuyên môn về xét nghiê ̣m sinh hóa
- Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cũng như hướng dẫn
vận hành Máy phân tích hóa sinh tự động
- Không trộn lẫn Acid Wash với Alkalin Wash, Không sử dụng sau khi hết hạn sử
dụng.
- Vui lòng đeo găng tay sạch khi thao tác với Acid Wash
- Tránh nuốt phải và tiếp xúc với da và mắt, nếu bạn không may gặp phải trường
hơ ̣p này, vui lòng uống thật nhiều nước và tìm đến cơ sở y tế khẩn cấp.
- Việc thải bỏ tất cả các chất thải được tạo ra bằng cách sử dụng Acid Wash phải
tuân theo các quy định của địa phương

8. Giải thích ký hiêụ

Nhiê ̣t đô ̣ bảo quản
10-300C
Nhà sản xuấ t

Ha ̣n sử du ̣ng

Mã sản phẩ m

Tránh xa ánh sáng mặt
trời
Hướng đă ̣t theo hướng lên

Thành phầ n đóng gói

Số lô

Tham khảo hướng
dẫn sử du ̣ng

Sản phẩ m dùng trong
chuẩ n đoán y khoa

Được ủy quyền đa ̣i
diê ̣n tại Cộng đồng Châu
Âu
9. Thông tin nhà sản xuấ t
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd (Snibe Co.,Ltd)
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