
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

CK-MB CALIBRATOR 

(Tên trên vỏ hộp: CK-MB CAL) 

 

Mã code sản phẩm: CK 2393 

Đóng gói: 10 x 1 ml 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CK- MB cho máy xét nghiệm sinh hóa.   

 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm CK-MB (Activity) và CK-NAC cho máy xét nghiệm sinh hóa bằng cách 

cung cấp các giá trị hiệu chuẩn để xây dựng đường cong hiệu chuẩn trong tờ kit insert đi kèm theo hộp hóa 

chất của nhà sản xuất. 

 

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN 

Các hoá chất nội kiểm chỉ dùng cho mục đích in vitro.  

Sản phẩm 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. 

 

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH 

Bảo quản ở 2 - 8ºC. 

Mở nắp cẩn thận tránh thất thoát hóa chất, hoàn nguyên với chính xác 1ml nước cất 2 lần. Đóng nắp lọ và để 

nguyên 15 phút, bảo đảm tan  hoàn  toàn bằng  cách  đảo hoặc lăn lọ nhẹ nhàng.   

 

CHUẨN BỊ HÓA CHẤT 

Hóa chất này dạng đông khô.  

Mở nắp cẩn thận tránh thất thoát hóa chất, hoàn nguyên với chính xác 2ml nước cất 2 lần. Đóng nắp lọ và để 

nguyên 15 phút, bảo đảm tan hoàn toàn bằng cách đảo hoặc lăn lọ nhẹ nhàng.   

 

 

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  

 

 

 


