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Liquid Glycated Haemoglobin (HbA1c) Control Level 1 

(Tên trên vỏ hộp: LIQ HbA1c CONTROL LEVEL 1) 

 

Mã code sản phẩm: HA10224 

Đóng gói: 6 x 1 ml 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

 

Sản phẩm này thiết kế mục đích sử dụng chẩn đoán trong ống nghiệm, dùng để nội kiểm tra chất lượng xét 

nghiệm Glycated Haemoglobin (HbA1c) trong hệ thống xét nghiệm sinh hóa. 

 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 
Liquid Glycated Haemoglobin (HbA1c) controls được cung cấp ở 2 mức, mức 1 và mức 2. 

 

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 

ĐÃ MỞ: Bảo quẩn trong tủ lạnh (+ 2°C đến + 8°C). Lọ mở ổn định trong 30 ngày ở + 2°C đến + 8°C, nếu 

được giữ trong hộp chứa ban đầu và không bị nhiễm bẩn. Chỉ 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. 

CHƯA MỞ: Bảo quẩn trong tủ lạnh (+ 2°C đến + 8°C). Ổn định đến ngày hết hạn in trên lọ. 

Nhiễm khuẩn trong máu sẽ làm giảm sự ổn định của nhiều thành phần. Nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn lọ phải 

được loại bỏ và sử dụng lọ mới 

 

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG 

Liquid Glycated Haemoglobin (HbA1c) controls sẵn sàng để sử dụng. Sản phẩm phải được xử lý giống 

như  mẫu bệnh nhân và phù hợp với bộ hkit oặc thuốc thử đang sử dụng. 

 

VẬT LIỆU CUNG CẤP 

Liquid Glycated Haemoglobin (HbA1c) Control Mức 1 6 x 1 ml 

 

VẬT LIỆU YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG CUNG CẤP 

 

Không yêu cầu 

 

GIÁ TRỊ ẤN ĐỊNH 

Mỗi lô hóa chất nội kiểm Hemoglobin lỏng (HbA1c) được gửi tới một số phòng xét nghiệm bên ngoài và 

các giá trị được ấn định từ sự đồng thuận các kết quả thu được từ các phòng xét nghiệm này và thử nghiệm 

nội bộ được thực hiện tại Randox Lab Laboratory Ltd. cho từng phương pháp riêng lẻ. Phạm vi kiểm soát 

tương đương với giá trị trung bình được chỉ định ± 2 S.D. 

Nếu phương pháp không có sẵn, liên hệ Randox Laboratories - Technical Services, Northern Ireland, tel: 

+44 (0) 28 9445 1070 hoặc email Technical.Services@randox.com. 
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