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Pipet thủy tinh/pipet nhựa  
• Các pipet này dùng trong sinh hóa lâm sàng được coi là 

công cụ “để phân phối” vì pipet giúp phân phối một thể 

tích nhất định đến nơi chứa mẫu.  

 

• Bóng cao su nên được dùng để hút và phân phối dung 

dịch 
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Pipet thủy tinh 

• Có hai loại pipet thủy 

tinh với tính năng sử 

dụng khác nhau : 

• Chuyển (dung tích) 

• Chia mức  (huyết thanh 

học) 

•  Có thể là pipet nhựa  

• Bình thủy tinh chia 

theo mức  
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Pipet dùng để chuyển (Dung tích) 

• Phân chia một thể tích dung dịch nhất định và có độ chính 

xác cao 

• Dùng để phân chia các thể tích đòi hỏi độ chính xác cao 

như: 

• Pha loãng các chất chuẩn 

• Pha loãng mẫu bệnh nhân  

• Hoàn nguyên các mẫu chứng đông khô 
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Pipet chia mức (Huyết thanh học) 

• Phân chia toàn bộ thể tích hoặc một phần thể tích  

• Phân biệt bằng tổng thể tích theo chiều dài và không cần 

bóng thủy tinh 

• Ví dụ: một pipet chia mức 5ml là chính xác để chia 1ml sinh phẩm 

sang 5 tuyp khác nhau 

• Tuy nhiên, 1ml cuối cùng phải bao gồm cả giọt cuối cùng bơm ra 

khỏi pipet 
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Bảo dưỡng pipet thủy tinh  
• Sự chính xác của pipet thủy tinh nên được kiểm tra 

trước khi dùng và sau mỗi lần vệ sinh 

• Pipet thủy tinh nhìn chung nên rửa sau mỗi lần 

dùng hơn là dùng đi dùng lại 

• Pipet thủy tinh không nên tái sử dụng –  chúng 

nên được dùng một lần. 
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Bảo dưỡng pipet thủy tinh  
• Độ chính xác và độ tin cậy của pipet thủy tinh nên được 

kiểm tra ít nhất 6 tháng một lân trong năm 

• Duy trì những ghi chép của việc hiệu chỉnh pipet  

• Bao gồm số seri và các số liên quan khác 
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Các pipet cơ học  
• Phân chia thể tích đơn hoặc nhiều thể tích 

• Không cần dùng bóng hút vì chúng có nút ở đỉnh pipet 

khi ấn sẽ tạo ra động tác hút dung dich vào và thả dung 

dịch ra 
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Các pipet cơ học  
• Có 2 loại pipet cơ học cơ bản  

• Piton (sự dịch chuyển không khí) 

• Kiểu piton này có hai nút dừng ở đó vị trí thấp nhất là để đảm bảo rằng 

không khí sẽ đẩy gọt cuối cùng ra ngoài 

• Lưu ý: Với pipet mà piton có một nút dừng là dễ dùng nhất nhưng có 

quá nhiều mẫu còn lại trong pipet 

• Xi lanh (sự dịch chuyển chủ động)  
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 Quy trình sử dụng pipet cơ học  
• Luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất về cách sử 

đúng pipet 
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Quy trình sử dụng pipet cơ học  

• Điều đặc biệt quan trọng là cần loại bỏ dung dịch 

khỏi phần ngoài của đầu côn 

• Đối với pipet dạng xi lanh 

•  xi lanh đầy nên được để ngập trong nước cất để loại bỏ dung 

dịch thừa bám ở phía ngoài  

• Đối với pipet dạng piton 

• Phần ngoài của pipet nên được lau kỹ với giấy dùng  một lần, 

cẩn thận không chạm vào đáy của đầu côn 
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Bài tập tình huống 1: Dương tính giả 

• Người giám sát phòng xét nghiệm sẽ xem xét các giấy tờ 

lưu trữ sau khi nhận được yêu cầu về kết quả của bệnh 

nhân đặc biệt.  

• Xét nghiệm kháng thể HIV của bệnh nhân là âm tính 

trong những năm trước. Tuy nhiên, hai ngày trước, họ lại 

có kết quả dương tính.  

• Xét nghiệm HIV cho thấy bệnh nhân vẫn thực sự âm tính.   
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Bài tập tình huống 1: Dương tính giả  

• Việc xem xét của người giám sát về kết quả HIV từ ngày 

đầu tiên xét nghiệm cho thấy hầu hết các kết quả của 

bệnh nhân đều dương tính. Dựa trên cơ sở tìm hiểu 

thêm, người giám sát phát hiện ra rằng chỉ có vài đầu côn 

dùng một lần vào ngày đó, trong khi đầu côn mới chưa 

được chuyển đến.   

 

• Cái gì có thể gây ra sai sót ở phòng xét nghiệm vào ngày 

đó? 
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Trả lời Bài tập tình huống 1:  

Dương tính giả  
• Câu hỏi: 

• 1.Cái gì có thể gây ra sai sót ở phòng xét nghiệm vào 

ngày đó? 

 

• Trả lời: 

• 1.Sau khi dùng đầu côn sạch cho các chất đối chứng, kỹ 

thuật viên tái sử dụng cùng các đầu côn sau khi cố gắng 

rửa sạch chúng với nước giữa các bệnh nhân. 

 

• Chúng ta có thể học được gì từ ví dụ này?  
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Trả lời Bài tập tình huống 1:  

Dương tính giả  
• Ghi nhớ… 

• Nếu đầu côn sạch dùng một lần không còn:  

• Bắt đầu với pipet và đầu côn sạch và khô  trước khi dùng 

sinh phẩm khác nhau để tránh nhiễm chéo với nước, chất 

tẩy rửa hoặc các hóa chất khác nhau và không làm nhiễm 

vào phản ứng! 
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Bảo dưỡng pipet cơ học  
• Độ chính xác và độ tin cậy nên được kiểm tra trước khi 

dùng và sau đó kiểm tra định kỳ 

• Độ chính xác và độ tin cậy nên được kiểm tra ít nhất 6 

tháng một lần 

• Nếu vẫn sai, điều quan trọng là làm theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất  
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Bảo dưỡng pipet cơ học  

• Duy trì hồ sơ lưu trữ hoàn chỉnh về việc kiểm tra 

chức năng hiệu chỉnh pipet 

• Bao gồm các số seri và các số liên quan khác 


