
 

 

 

Quy trình 
 
• Mục đích sử dụng 

- Máu chuẩn Labona Check A1c chứa Hemoglobin của 
người. 

- Máu chuẩn Labona Check A1c chỉ được sử dụng trên 
máy phân tích HbA1c LabonaCheck A1c và bộ test đo 
HbA1c LabonaCheck A1c. Chỉ khi chạy mẫu máu chuẩn 
nằm trong dãi cho phép thì kết quả kiểm tra mới có thể 
chấp nhận. 
 

• Phạm vi cho phép (Có sự khác nhau giữa các LOT) 
 

 %HbA1c 
Control Solution 1  6,0% ± 1,5% 
Control Solution 2 11,0% ± 2,0% 

 
• Quy cách đóng gói 

- Mẫu Control Solution 1: 1x1,5ml – Mức trung bình 
- Mâu Control Solution 2: 1x1,5ml – Mức cao 
- Tờ HSSD 

 
• Cảnh báo và chú ý 

- Chỉ sử dụng trong chuẩn đoán IVD 
- Sử dụng găng tay và các phụ kiện bảo vệ khi tiếp xúc 

với mẫu máu chuẩn LabonaCheck A1c 
- Mẫu máu chuẩn LabonaCheck A1c có nguồn gốc từ 

máu, vì thế nên xử lý như những mẫu bệnh phẩm có khả 
năng gây nhiễm bệnh. 

- Không được sử dụng mẫu máu chuẩn LabonaCheck A1c 
khi đã hết hạn dùng. 

- Loại bỏ những lọ khi thấy có dấu hiệu nhiễm khuẩn và 
nhiễm nấm 

- Không được sử dụng mẫu máu chuẩn LabonaCheck A1c 
với thiết bị đo HbA1c và các phụ kiện của hãng khác. 

 
Lưu trữ và ổn định 

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và lưu trữ ở nhiệt 
độ trên 8oC 

- Không được làm đông mẫu 
• Khi chưa mở nắp 

- Mẫu chuẩn sẽ sử dụng đến hết hạn nếu được lưu trữ ở 
nhiệt độ 2oC ~ 8oC. 

• Khi đã mở nắp 
- Mẫu chuẫn  sẽ ổn định trong 30 ngày sau khi mở nắp lần 

đầu tiên nếu được lưu trữ ở nhiệt độ 2oC ~ 8oC. Vui lòng 
ghi ngày mở nắp đầu tiên lên lọ. 

- Mẫu chuẩn khi đã mở nắp, nên đặt theo chiều đứng khi 
lưu trữ 

- Lưu trữ mẫu chuẩn ở nhiệt độ 2oC ~ 8oC sau khi sử 
dụng. 

 
Quy trình sử dụng 
• Lấy lọ máu chuẩn LabonaCheck A1c ra khỏi tủ đông và 

đặt ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút cho mẫu ổn định. 
• Lắc nhẹ lọ ít nhất 10 giây cho mẫu trộn đều 
• Tháo nắp lọ và sử dụng ống mao dẫn đề hút mẫu 
• Lau sạch bên ngoài cổ của lọ chuẩn và đậy nắp lại 
• Mẫu máu chuẩn LabonaCheck A1c cũng được thực hiện 

giống như các mẫu bệnh nhân. Xem quy trình đo trong 
quyển HDSD của máy HbA1c LabonaCheck A1c. 

 
 

 Chú ý 
 
• Phạm vi cho phép cho phân tích sử dụng với thiết bị đo 

HbA1c LabonaCheck A1c và Bộ test đo HbA1c 
LabonaCheck A1c đã được nêu ở bên trên. Giá trị đo phải 
nằm trong phạm vị cho phép. Chạy lại mẫu chuẩn nếu kết quả 
nằm ngoài phạm vị cho phép. Thực hiện lại mẫu đo khác với 
lọ chuẩn mới nếu kết quả đo vẫn nằm ngoài phạm vi cho 
phép. Không tự động điều chỉnh máy. Nếu lỗi vẫn còn, vui 
lòng liên hệ với nhà phân phối. 

 
Thông tin về các biểu tượng 
 

 Chỉ dùng trong chuẩn đoán IVD 
 Lô hàng 
 Mã hàng 
 Giới hạn nhiệt độ 
 Hạn dùng 
 Cảnh báo, Tham khảo tài liệu kèm theo 
 Xem hướng dẫn sử dụng 
 Nhà máy sản xuất 

 
 

 

Mẫu máu chuẩn LabonaCheckTM A1c 


