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Оскільки результат лабораторного аналізу є однією з основних частин складного процесу встановлення
діагнозу - необхідно не допустити виникнення помилки під час проведення дослідження. Для оцінки
точності лабораторної діагностики, відтворюваності аналітичного процесу, рекомендується щодня
вимірювати трирівневий елемент контролю якості.
Контроль якості - необхідний і невід'ємний елемент лабораторного процесу.
Якщо результати контролю якості виходять за межі еталонних значень, зазначених в таблиці очікуваних
результатів (додається до флакону), пропонується наступна процедура:
Перезапустити контроль і перевірити, чи є відхилення
постійним.
(Прийнятним
вважається
вихід
за
межі
встановленого діапазону тільки одного з 20 послідовних
контрольних вимірів).
Друге контрольне вимірювання потрапляє в допустимий
діапазон?

Так

Продовжіть
звичайну роботу

Ні
Перевірити на можливе неправильне поводження, як наприклад,
недостатнє
змішування,
неправильне
зберігання
/
транспортування або забруднення кров'ю в аспіраційній голці,
якої не протерли перед запуском контролю тощо. Виключітьте
вищевказані проблеми і запустіть повторно контрольне
вимірювання. Зробіть концентровану промивку аналізатора.
Повторнеконтрольне вимірювання потрапляє у
приписанийдіапазон?

Так

Продовжіть
звичайну роботу

Ні
Можуть виникнути проблеми з недійсністю або непридатністю
контрольного матеріалу, як наприклад, гемоліз або седиментація
клітин крові (осідання). Рекомендується запуск нового контролю
(з іншої пробірки).
Вимірювання нового контролю потрапляє в
допустимийдіапазон?

Так

Продовжіть
звичайну роботу

Ні
Перевірка реагентів: якщо реагенти забруднені, або інші фактори
вплинули на іх характеристики – замініть реагенти та
перезапустіть контрольне вимірювання.
Нове вимірювання контролю потрапляє у очікуваний діапазон?

Так

Продовжіть
звичайну роботу

Ні
Вихід за межі контролю найбільш ймовірно є наслідком
проблеми з приладом. Зв'яжіться з авторизованою сервісною
службою для проведення ремонтних робіт/обслуговування
Вашого аналізатора.
З повагою,
сервісний відділ ТОВ «ЛАБІКС»

Так

Продовжіть
звичайну роботу
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Поскольку результат лабораторного анализа является одной из основных частей сложного процесса
постановления диагноза - необходимо не допустить возникновения ошибки во время проведения
исследования. Для оценки точности лабораторной диагностики, воспроизводимости аналитического
процесса, рекомендуется ежедневно измерять трехуровневый контролm качества.
Контроль качества - необходимый и неотъемлемый элемент лабораторного процесса.
Если результаты контроля качества выходят за пределы эталонных значений, указанных в таблице
ожидаемых результатов (прилагается к флакону), предлагается следующая процедура:
Перезапустить контроль и проверить, является ли отклонение
постоянным. (Приемлемым считается выход за пределы
предписанного диапазона только одного из 20 последовательных
контрольных измерений)
Второе контрольное измерение попадает в допустимый
диапазон?

Да

Продолжите
обычную работу

Нет
Проверить на возможное неправильное обращение, как
например недостаточное смешивание, неправильное хранение/
транспортировка или загрязнение кровью в аспирационной игле,
которую не протерли перед запуском контроля и т.п. Исключите
вышеуказанные проблемы и запустите повторно контрольное
измерение.
Сделайте
концентрированную
промывку
анализатора.
Повторное контрольное измерение попадает в предписанный
диапазон?

Да

Продолжите
обычную работу

Нет
Могут возникнуть проблемы с недействительностью или
негодностью контрольного материала, как например гемолиз или
седиментация клеток крови (оседание). Рекомендуется запуск
нового контроля (из другой пробирки)
Измерение нового контроля попадает в допустимый диапазон?

Да

Продолжите
обычную работу

Нет
Проверка реагентов: если реагенты загрязнены, либо другие
факторы повлияли на характеристики реагентов, смените
реагенты и перезапустите контрольное измерение.
Новое измерение контроля попадает в предписанный диапазон?

Да

Продолжите
обычную работу

Нет
Выход за пределы контроля наиболее вероятно является
следствием проблем с прибором. Свяжитесь с авторизированной
сервисной
службой
для
проведения
ремонтных
работ/обслуживания Вашего анализатора.
С уважением,
сервисный отдел ООО «ЛАБИКС»

Да

Продолжите
обычную работу

