Externí hodnocení kvality
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POKYNY

POCT INR-2, 2019

Produkt č. 4335
LQ708319021/SE

Vítejte v kontrolním cyklu EHK POCT-INR, který je určen pro přístroje Roche
CoaguChek, Siemens Xprecia Stride a Abbott i-Stat.
Kontrolní vzorek
Kontrolní vzorek Sample 1 (S001: LQ708319021) obsahuje plazmu v kapalné
formě o objemu 0,3 ml.
Postup zacházení se vzorkem pro přístroje CoaguChek a Xprecia Stride je
přiložen (obrázky).
Vzorek je připraven k přímému použití. Kontrolní plazmu analyzujte okamžitě
po její doručení. Pokud to není možné, uskladněte kontrolní plazmu v lednici při
teplotách +2 až +8 ⁰C a analyzujte ji co nedřivě. Před analýzou vyjměte
kontrolní vzorek z lednice a nechte ho vytemperovat na stole na pokojovou
teplotu a pak analyzujte. Z bezpečnostních důvodů zacházejte s kontrolním
vzorkem tak, jako s pacientským vzorkem, který je potenciálním přenašečem
sérologických onemocnění.
V kontrolních materiálech bylo licenčními činidly prokázáno, že neobsahují
protilátky proti HIV ani HbsAg. Žádná známá testovací metoda nemůže
poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenášet tyto nebo jiné infekční
onemocnění. S materiály pro kontrolu kvality, které pocházejí z lidské krve, se
musí zacházet stejně opatrně jako se vzorky pacientů, tj. jako s potenciálními
přenašeči závažných onemocnění.
Návod k použití
Roche CoaguChek
Na přístroji CoaguChek měřte kontrolní vzorek stejným způsobem, jako
pacientský vzorek (tj. v režimu pro pacienty).
Siemens Xprecia Stride
Na přístroji Xprecia Stride měřte kontrolní vzorek v režimu pro kontroly
(ne jako pacientský vzorek). Když přístroj vyzve k zadání kódu prosím
naskenovat čárový kód níže.

Výsledky
Výsledkový protokol můžete zaslat on-line anebo e-mailem nejpozději do
18. 11. 2019. Odkazy (linky) naleznete na výsledkových protokolech.

Souprava obsahuje jeden vzorek
kontrolní plazmy S001
a výsledkový formulář.
Zkontrolujte zásilku, a pokud je
neúplná, okamžitě informujte
Labquality nebo vašeho
distributora.
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