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Sản phẩm này dùng để làm gì? 
 

Serim® GUARDIAN™ HiSENSE ULTRA 0.1™ 

phát hiện tổng nồng độ clo (clo tự do và/ hoặc 

cloramin) trong nước cấp được sử dụng để chuẩn bị 

cho quá trình thẩm tách. 

 

Thử nghiệm này cũng có thể được sử dụng để phát 

hiện thuốc tẩy clo tồn dư trong dung dịch được sử 

dụng để rửa các ống thẩm tách theo quy trình khử 

trùng của các máy thẩm tách máu. 

Tại sao nên dùng sản phẩm này? 

Nước cấp: 

Clo tồn dư trong nước đã qua xử lý sẽ làm hỏng 

màng RO, nhưng quan trọng hơn là việc tiếp xúc với 

clo/cloramin trong dung dịch thẩm tách có thể là 

nguyên nhân gây tan máu trong các bệnh nhân chạy 

thận.1 

Do đó, cơ sở lọc máu phải đảm bảo rằng mức clo/ 

cloramin trong nước thành phẩm cuối cùng được sử 

dụng để chuẩn bị thẩm tách hoặc cô đặc phải có nồng 

dộ clo thấp hơn 0,5 ppm và 0,1 ppm đối với cloramin 

(hoặc thấp hơn 0,1 ppm đối với tổng lượng clo)2 theo 

tiêu chuẩn AAMI. 

Nước rửa: 

Kiểm tra clo trong dung dịch rửa để xác nhận rằng 

các máy thẩm tách máu và các bình bicacbonate 

đã khử trùng bằng chất tẩy clo đã được rửa lại đầy 

đủ, như vậy nồng độ clorine tự do là thấp hơn nồng 

độ cho phép tối đa theo AAMI là 0.5 ppm. 2 

Sừ dụng sản phẩm này ở đâu?  

 

Nước cấp: 

Lấy mẫu nước sau bể chứa cacbon2,3,4 đầu tiên 

và thử nước theo hướng dẫn sử dụng của 

HiSENSE ULTRA 0.1. Nếu kết quả dương tính, 

cần lấy mẫu thứ hai ngay sau khi nước ra khỏi 

bể thứ hai. Nếu có clo tồn dư tại bể thứ hai, 

nên ngừng chạy thận tại cơ sở. 

 

Nếu không có thay đổi ở sau bể thứ hai thì có 

thể sử dụng nước này nhưng nên tiếp tục theo 

dõi lượng clo theo từng giờ sau bể thứ hai cho 

đến khi thay thế bể chính. Đây là do không có 

bảo vệ dự phòng.3 

 
Nước rửa: 

 

Lấy một mẫu dung dịch rửa từ đường thoát của 

máy thẩm tách máu. 

 
Khi nào thì sử dụng sản phẩm này? 

 
Nước cấp: 

Cần thiết lập một quy trình để kiểm tra 

clo/cloramin đối với nước sau xử lý carbon trước 

mỗi ca điều trị bệnh nhân.4 

Nước rửa: 

Kiểm tra chất tẩy tồn dư được thực hiện trong 

suốt chu kỳ rửa sạch của quá trình khử trùng 

và trước khi bắt đầu ca lọc máu tiếp theo. 

 

Thử nghiệm nước cấp: 

Hệ thống nước phải hoạt động đầy đủ trong ít nhất 15 đến 20 phút trước khi lấy mẫu nước và thử nghiệm. 

Mẫu Đổ đầy cốc mẫu với ~ 20 ml nước sau xử lý carbon, đổ đi và lại đổ đầy cốc mẫu với ~ 20 ml nước khác. 

 

Kỹ thuật 
dùng que 
thử 

Nhúng que thử chìm trong nước và lắc mạnh trong vòng 30 giây. 

Rút que thử ra và vẩy cho hết nước thừa. 

Kết quả So sánh phần chỉ thị với ô màu trên nhãn lọ 

 

 

Bảo quản lọ đựng Que thử Serim GUARDIAN HiSENSE ULTRA 0.1 ở nhiệt độ15° đến 30°C (59° đến 86°F). 
Số lô và hạn sử dụng được in trên đáy lọ. 
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Thông tin đặt hàng  

Serim GUARDIAN HiSENSE ULTRA 0.1 (Mã sản phẩm 5167) gồm trong một bộ có 5 lọ đựng que thử (100 que/lọ), 5 cốc mẫu và 

một hướng dẫn sử dụng. 

 
Các sản phẩm liên quan: 

 Bộ kiểm soát lượng clo Serim GUARDIAN (Mã sản phẩm 5100QC) chứa một lọ có 20 viên kiểm soát lượng clo và 5 cốc 

đựng mẫu. Có thể sử dụng các viên này để chuẩn bị dung dịch chứng dương cho Serim GUARDIAN HiSENSE ULTRA 

0.1 (Mã sản phẩm 5167), Que thử Serim GUARDIAN HiSENSE™ (Mã sản phẩm 5109) và  Que thử lượng clo tồn dư 

Serim GUARDIAN (Mã sản phẩm 5100A, 5100C). 

 

 

QUE THỬ SERIM GUARDIAN HiSENSE ULTRA 0.1 

Đặc điểm Lợi ích 

 

 
Thực hiện dễ dàng bằng cách “lắc và đọc” 

 Không cần chuẩn bị hoặc pha trộn thuốc thử 

 Không cần hiệu chuẩn hoặc dụng cụ 

 Không cần lọ thủy tinh hoặc vật tối màu 

 
Cho kết quả nhanh 

 

 Kết quả bán định lượng trong 30 giây 

 
 

Độ tin cậy cao 

 

 Đáp ứng nồng độ tối đa cho phép của AAMI là 0,1 ppm cloramin 
hoặc tổng lượng clo 

 
Mỗi lọ được dán nhãn ghi rõ ràng: 

 Số lô 

 Ngày hết hạn 

 
 Có thể truy xuất thông tin của sản phẩm từ nhà sản xuất đến người 

dùng cuối. 

 Không nghi ngờ gì về thời hạn hoặc tính toàn vẹn của sản phẩm 

 

 
Sản phẩm được dán nhãn để sử dụng trong 
chạy thận5

 

 Không cần phải đạt tiêu chuẩn thử nghiệm "không nhãn dán" cho sử 
dụng trong chạy thận 

 Không cần theo dõi những thay đổi trong hiệu năng của  sản phẩm 

theo lô 
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