
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

 

Mã code sản phẩm: HA 8124 

Đóng gói: 5 x 0.5 ml 

 

HbA1c II CALIBRATOR SET 

(Tên trên vỏ hộp: HbA1c II CAL) 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

Hóa chất kiểm chuẩn HbA1c II được sử dụng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm HbA1c II. 

 

MÔ TẢ  

Cal HbA1c II chứa máu toàn phần. Một giá trị nhất định được gán cho hóa chất cal HbA1c II. 

 

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN 

Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Không hút pipet bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần 

thiết để xử lý hóa chất trong phòng xét nghiệm. 

Nguyên liệu nguồn gốc từ con người, từ đó sản phẩm này được tạo ra, đã được thử nghiệm ở cấp độ của 

người hiến tặng cho kháng thể Virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV 1, HIV 2), Kháng nguyên bề mặt 

viêm gan B (HbsAg) và kháng thể Viêm gan C (HCV) KHÔNG PHẢN ỨNG. Các phương pháp được 

FDA chấp thuận đã được sử dụng để tiến hành các thử nghiệm này. 

Tuy nhiên, vì không có phương pháp nào có thể đảm bảo hoàn toàn về việc không có tác nhân gây nhiễm 

trùng, nên vật liệu này và tất cả các mẫu bệnh nhân nên được xử lý như thể có khả năng truyền bệnh 

truyền nhiễm và xử lý theo bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. 

 

 BẢO QUẢN VÀ ỔN ĐỊNH 

Chưa mở: Lưu trữ ở + 2 ° C đến + 8 ° C. Ổn định đến ngày hết hạn in trên lọ. 

Đã mở: Bộ hiệu chuẩn ổn định trong 14 ngày, khi được hoàn nguyên và được lưu trữ ở + 2 ° C đến + 8 ° 

C. 

 

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG 

Bộ hiệu chuẩn HbA1c II được cung cấp dạng đông khô. 

1. Cẩn thận pha lại mỗi lọ mẫu hiệu chuẩn với 0,5 ml nước cất. Đóng nắp và để yên trong 15 phút trước 

khi sử dụng. Đảm bảo thành phần được hòa tan hoàn toàn bằng cách xoay nhẹ nhàng. Tránh hình thành 

bọt. Đừng lắc. 

2. Tham khảo phần Hiệu chỉnh của ứng dụng máy phân tích riêng. 

3. Làm lạnh bất kỳ vật liệu không sử dụng. Trước khi sử dụng lại, lắc trộn kỹ hóa chất. 

4. Không được đóng băng. 

 

VẬT LIỆU CUNG CẤP     

HbA1c II Calibrator Set 5 x 0.5 ml   

VẬT LIỆU CẦN THIẾT NHƯNG KHÔNG CUNG 

CẤP   

Pipett thể tích     

GIÁ TRỊ THAM CHIẾU     

     

Level  Số lot Giá trị tham chiếu (%) Hạn sử dụng 

1  2053HA 0.0000 2019-10-28 

2  2054HA 0.0387 2019-10-28 

3  2055HA 0.0771 2019-10-28 

4  2056HA 0.1015 2019-10-28 

5  2057HA 0.1223 2019-10-28 

 

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 


