
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

ADIPONECTIN CALIBRATOR  

(Tên trên vỏ hộp - ADPN CAL) 

 

Mã code sản phẩm: AO 2800 

Đóng gói: 4 x 1 ml 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

 

Hóa chất Randox Adiponectin Calibrator Series được thiết kế để sử dụng trong việc hiệu chuẩn các xét nghiệm 

Adiponectin.  

 

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN 

 

Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Không hút bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng tránh bình thường cần 

thiết để xử lý thuốc thử trong phòng xét nghiệm. 

 

Nguồn nguyên liệu từ người, sản phẩm này được tạo ra đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng 

những phương pháp được FDA công nhận . Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên 

cần được xử lý với các biện phấp dự phòng giống mẫu bệnh nhân. 

Tờ công bố về dữ liệu an toàn và sức khỏe (MSDS) được cung cấp theo yêu cầu 

 

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH 

 

Adiponectin Calibrators ổn định cho đến ngày hết hạn được in trên các lọ riêng lẻ khi được bảo quản ở nhiệt độ 

+2ºC đến +8ºC, nếu được giữ trong hộp đựng ban đầu và không bị nhiễm bẩn. Chỉ nên loại bỏ lượng sản phẩm 

cần thiết. Sau khi sử dụng, bất kỳ sản phẩm còn lại nào KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI vào lọ ban đầu. 

 

CHUẨN BỊ 

 

Adiponectin Calibrators sẵn sàng để sử dụng 

 

GIÁ TRỊ ẤN ĐỊNH 

 

Giá trị ấn định cho Adiponectin Calibrators được liệt kê bên dưới. 

 

CAL. NO. LOT NO. NỒNG ĐỘ HẠN SỬ DỤNG 

1 117AO 5 µg/ml 2017-08-28 

2 118AO 10 µg/ml 2017-08-28 

3 119AO 20 µg/ml 2017-08-28 

4 120AO 40 µg/ml 2017-08-28 

 

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:  

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS  
Điện thoại: 024.35772266  

Email: gsmed.trang@gmail.com 


