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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Các cảnh báo và đề phòng sau áp dụng cho:
Thành phần có sodium azide.
EUH032
Tiếp xúc với acid sẽ giải phóng khí rất
độc.
P501
Hủy bỏ thành phần / chai đựng theo quy
định của địa phương.

Mẫu chuẩn ARCHITECT Free T4 Calibrators được sử dụng để hiệu
chuẩn hệ thống ARCHITECT iSystem khi thực hiện xét nghiệm định
lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương
người. Tham khảo Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc thử ARCHITECT
tương ứng để biết thêm thông tin.

THÀNH PHẦN

Safety Data Sheets (Tờ thông tin an toàn) có thể được tải về từ
trang www.abbottdiagnostics.com hay liên hệ với Abbott Vietnam.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các biện pháp đề phòng an
toàn, vui lòng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn vận hành hệ thống
ARCHITECT, phần 8.

6 Chai (4 mL mỗi chai) Mẫu chuẩn ARCHITECT Free T 4 Calibrators
được điều chế trong huyết thanh người. Chất bảo quản: sodium
azide.
Mẫu chuẩn cho các nồng độ như sau:
Các mẫu
chuẩn

ng/dL
0,0

Nồng độ Free T4
(pmol/L)
0,0

0,5

6,4

1,0

12,9

2,0

25,7

3,5

45,0

6,0

77,2

BẢO QUẢN
•
•

•

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

CHUẨN HÓA

2.

Các mẫu chuẩn tương ứng với tiêu chuẩn tham chiếu nội bộ
của Abbott. Tiêu chuẩn tham chiếu nội bộ được sản xuất theo
phương pháp phân tích trọng lượng dựa trên tính toán Thyroxin
Tự do (FT4c) sử dụng L-Thyroxine, sodium salt pentahydrate (HPLC
grade), ở mỗi nồng độ. FT 4c là tính nồng độ hormon thyroid tự do,
phụ thuộc lượng T4 toàn phần trong huyết thanh cũng như trong
khả năng liên kết hormon tuyến giáp huyết thanh.

3.
4.

ĐỀ PHÒNG
•
•

•

•

Mẫu chuẩn ổn định đến khi hết hạn sử dụng khi bảo quản và
sử dụng như hướng dẫn.
Không sử dụng khi sản phẩm quá hạn sử dụng.

US Department of Labor, Occupational Safety and Health
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World Health Organization. Laboratory Biosafety Manual. 3rd ed.
Geneva: World Health Organization; 2004.
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection
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PA: CLSI; 2014.
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THẬN TRỌNG: Sản phẩm này có những thành phần
có nguồn gốc từ người và / hoặc có những thành phần có
nguy cơ lây nhiễm. Xem phần THÀNH PHẦN của tài liệu này.
Không có phương pháp nào có thể đảm bảo hoàn toàn các sản
phẩm có thành phần nguồn gốc từ con người hay vi sinh vật
đã bị bất hoạt sẽ không truyền 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 những thuốc thử này và
những mẫu bệnh phẩm người 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 thích
hợp khác nên được sử dụng khi thao tác trên các vật liệu có
hoặc nghi ngờ có tác nhân truyền nhiễm.1-4
Huyết thanh người sử dụng trong Mẫu chuẩn ARCHITECT Free
T4 không có phản ứng với HBsAg, HIV-1 RNA hay HIV-1 Ag,
anti-HCV và anti-HIV-1/HIV-2.
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Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu
Thận trọng
Xem kỹ hướng dẫn sử dụng
Nhà sản xuất
Giới hạn nhiệt độ
Hạn sử dụng
Mẫu chuẩn (A,B,C,D,E hay F)
Chứa Sodium Azide. Tiếp xúc với
acid sẽ giải phóng khí rất độc.
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