
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

 

H-FABP CONTROL LEVEL 2  
(Tên trên vỏ hộp - Heart-Type Fatty Acid-Binding Protein Control Level 2) 

 

Mã code sản phẩm: FB 4027 

Đóng gói: 3 x 1 ml 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
The Randox H-FABP Control Level 2 được thiết kế để sử dụng trong kiểm chuẩn chất lượng H-FABP 

trên các máy phân tích RX series, bao gồm cả RX daytona và RX imola. Kiểm chuẩn có chứa protein 

liên kết axit béo loại tim (H-FABP). 

 

MÔ TẢ THIẾT BỊ 
H-FABP Controls có 2 mức, 1 và 2  

 

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. 

Thuốc thử phải được sử dụng chỉ cho mục đích của nhân viên phòng xét nghiệm có trình độ phù 

hợp, trong điều kiện phòng xét nghiệm thích hợp. 

 

THÀNH PHẦN THUỐC THỬ 
Lyophilised 19 mM Tris buffered saline, pH 7.2 containing a protein matrix, stabilisers, preservatives 

and H-FABP. 

 

LƯU TRỮ VÀ ỔN ĐỊNH 

Không làm đông. 
Chưa mở: Lưu trữ ở + 2 ° C đến + 8 ° C cho đến ngày hết hạn. 

Đã mở: Các lọ được hoàn nguyên ổn định trong 35 ngày ở + 2 ° C đến + 8 ° C, khi được lưu trữ trong 

lọ ban đầu. Chỉ nên loại bỏ lượng sản phẩm cần thiết. Sau khi sử dụng, bất kỳ sản phẩm còn lại nào 

cũng KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI lọ ban đầu. 

Các lọ được tái tạo ổn định trong 8 tuần ở nhiệt độ20 ° C, khi đông lạnh một lần 

 

VẬT LIỆU CUNG CẤP 
H-FABP Control Level 2: 3 x 1 ml 

 

VẬT LIỆU YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG CUNG CẤP 
Pipet thể tích 

 

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG 
The H-FABP controls được cung cấp dưới dạng đông khô. 

1. Mở lọ rất cẩn thận, tránh làm mất vật liệu. 

2. Cẩn thận pha lại mỗi lọ với chính xác 1 ml nước cất ở nhiệt độ + 15 ° C đến + 25°C. 

3. Thay nút cao su, đóng lọ và để lăn trong 30 phút khi trời sáng. 

4. Đảm bảo rằng vật liệu được hòa tan hoàn toàn. 

5. không được lắc 

Các lọ sản phẩm chỉ nên được hoàn nguyên bằng quy trình này. 

 

GIỚI HẠN 
1. Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng. 

2. Không sử dụng sản phẩm nếu có bằng chứng nhiễm bẩn. 

 



GIÁ TRỊ ẤN ĐỊNH 

Mỗi lô kiểm chuẩn H-FABP đều được đo bằng phương pháp miễn dịch độ đục bởi Randox  Laboratory 

Limited, với sự tham khảo  rất nhiều về lô hiệu chuẩn H-FABP. 

 

GIÁ TRỊ 
30.41 ng/ml 24.33 - 36.49 ng/ml 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


