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Kalibrátor pro stanovení plasmatických proteinů 
imunoturbidimetrickými metodami 
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 VAROVÁNÍ: potenciálně biologicky nebezpečný materiál 
Při výrobě tohoto produktu bylo použito sérum lidského původu získané 
od vybraných dárců. Jednotlivé vzorky od dárců byly testovány pomocí 
schválených reagencií a shledány nereaktivními na HBsAg, HCV a 
protilátky proti HIV-1/HIV-2. Vzhledem k tomu, že žádná testovací 
metoda neposkytuje naprostou jistotu, že se krevním derivátem 
nepřenese žádné infekční agens, doporučuje se dodržovat při 
manipulaci s produktem stejná bezpečnostní opatření, jaká se uplatňují 
u vzorků od pacientů. 
 

CHARAKTERISTIKA 
Plasmaproteins Cal je kapalný kalibrátor připravený na bázi lidského 
séra. 
 

POUŽITÍ 
Plasmaproteins Cal musí být použit pouze pro kalibraci 
imunoturbidimetrických metod stanovení plasmatických proteinů. 
Použijte kalibrátor dle instrukcí uvedených u popisu analytické metody. 
 

KONCENTRACE 
Hodnoty koncentrací pro každý plasmatický protein jsou specifické pro 
jednotlivé šarže kalibrátoru. Jsou stanovovány  za přísně 
standardizovaných podmínek a kalkulovány jako průměr výsledků 
získaných opakovaným měřením následujících parametrů: 
• alpha 1-Antitrypsin AAt 
• alpha 1-Acid Glycoprotein AGP 
• alpha 2-Macroglobulin A2M 
• Albumin ALB 
• Antithrombin III AT III 
• C1 Esterase Inhibitor CE1 
• Ceruloplasmin CERULOPLASMIN 
• C3 C3 
• C4 C4 
• Haptoglobin HPT 
• IgA IgA 
• IgG IgG 
• IgM IgM 
• Kappa Light Chain KAPPA 
• Lambda Light Chain LAMBDA 
• Prealbumin PAL 
• Transferrin TRF 
 

SLOŽENÍ SOUPRAVY 
Komponenty soupravy skladované při 2-8 oC v uzavřené lahvičce,  je 
stabilní do data exspirace  uvedeném na balení. 
Plasmaproteins Cal 1  hladina 3 x 1 mL 
Plasmaproteins Cal obsahuje plasmatické proteiny v lidské matrici. 
Příslušné hodnoty koncentrací každého analytu jsou uvedeny v tabulce. 
 

STANDARDIZACE 
Standardizace pro každý analyt je uvedena v tabulce. 
•  ERM-DA470k (European Reference Material). 
• CRM 470 ( Certified Reference Material) byl vhodný referenční 

materiál od  BCR (EG Community Bureau of Reference), 
korespondující s RPPHS ( Reference Preparation for Protein in 
Human Serum). 

• CAP RPSP-3 (Reference Preparation for serum Proteins Lot-3) byl 
vhodný referenční materiál od “ College of American Pathologists”. 

 

PŘÍSTROJE A MATERIÁL POTŘEBNÝ K ANALÝZE, KTERÝ NENÍ 
SOUČÁSTÍ SOUPRAVY 
• Běžné laboratorní vybavení 
• Fotometr s filtry, spektrofotometr nebo automatický analyzátor 

určený pro klinickou chemii. 
• Reagencie SENTINEL pro měření daných analytů. 
• Fyziologický roztok (NaCl 9 g/L). 
 

PŘÍPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
• Vyndejte kalibrátor z lednice. 
• Jemně promíchejte převracením, aby byla zajištěna homogenita 

roztoku. 
• Odpipetujte potřebný objem. 
• Uzavřete a skladujte při 2-8 oC. 

STABILITA 
Kalibrátor je připraven k přímému použití. V uzavřené lahvičce je 
stabilní do data exspirace, které je uvedeno na štítku. 
Stabilita po otevření: 30 dní při 2-8 oC, pokud je zabráněno 
kontaminaci a lahvičky jsou ihned po použití uzavřeny. 
 

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
• Pro diagnostické použití in vitro. 
• Nepoužívejte komponenty po datu jejich exspirace. 
• Nemíchejte látky ze sad různých šarží. 
• Bezpečnostní listy jsou k dispozici na www.sentineldiagnostics.com 

nebo se obraťte na místního zástupce. 

•  UPOZORNĚNÍ: V souvislosti s tímto produktem se manipuluje 
se vzorky odebranými lidem. Doporučujeme, aby byl veškerý lidský 
materiál považován za potenciálně infekční a při manipulaci s ním 
byly důsledně dodržovány předpisy BOZP pro práci s krevními 
patogeny2. V souvislosti s materiály, které obsahují nebo které by 
mohly obsahovat infekční agens, dodržujte postupy pro stupeň 
biologického rizika 23 či jiné podobné postupy pro ochranu proti 
biologickým rizikům4,5. 

• Tento produkt obsahuje azid sodný. Při styku s kyselinami dochází 
k uvolňování velmi toxického plynu. Tento materiál a nádobu, v níž je 
uchováván, zlikvidujte bezpečným způsobem. 

 

INFORMACE KE KALIBRÁTORU 
Zlikvidujte kalibrátor v případě evidentní mikrobiální kontaminace. 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ŘEŠENÍ ODPADŮ 
Po použití se doporučuje inaktivovat kalibrátor 0,5 % roztokem 
hypochloridu sodného  po dobu alespon 1 hodiny.  
Reagencie musí být likvidovány v souladu s místrními předpisy. 
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Poznámka: Změny oproti starší verzi jsou vyznačeny za svislou čarou na 
okraji textu. 
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