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REF 11508A 
 
 

CRP Ultra 
 

 

Latexový imunologický test pro stanovení 
koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) v séru a 
plazmě 
 
 
REAGENT 1: 3 x 50 mL  -  REAGENT 2: 3 x 50 mL 
 

 

 

STANDARD/CALIBRATOR:  termín se vztahuje na standard / kalibrátor 
 REAGENT:  termín se vztahuje na jedinou reagencii         CONTROL:  termín se vztahuje na kontrolní prvek 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ 
Vedle možných rizik souvisejících s reaktivními 
komponentami může produkt obsahovat nereaktivní 
komponenty, jako jsou konzervační činidla (např. azid sodný 
a další) a detergenty.  Celková koncentrace těchto 
komponent je nižší než limity hlášené směrnicemi 
67/548/EHS a 1999/45/ES a jejich úpravy a doplňky týkající 
se klasifikace, štítkování a balení nebezpečných přípravků 
(reagencií) byly vytvořeny podle nich. Nicméně se doporučuje 
zacházet s tímto výrobkem opatrně, zamezit jeho požití a 
kontaktu s očima, pokožkou a sliznicemi a laboratorní 
reagencie používat za dodržování zásad správné laboratorní 
praxe. 
 

SOUHRN 
CRP (C-reaktivní protein) je protein akutní fáze, jehož 
koncentraci vidíme vzrůstat v důsledku zánětlivého procesu, 
zejména v reakci na pneumokokovou (bakteriální) infekci, 
histolytické onemocnění a řadu dalších chorobných stavů. 
CRP se používá jako marker nebo obecný diagnostický 
ukazatel infekcí a zánětů; kromě toho slouží jako monitor 
reakce pacienta na farmakologickou terapii a chirurgické 
zákroky.  
 

PRINCIP 
CRP Ultra je latexový imunologický test vyvinutý k tomu, aby 
přesně a reprodukovatelně měřil hodnoty hladiny krevního 
CRP v séru.  Když dojde k reakci typu antigen-protilátka mezi 
CRP ve vzorku a protilátkou proti CRP, která byla 
absorbována do latexových částic, výsledkem je aglutinace. 
Tato aglutinace je detekována jako změna absorbance, 
přičemž změna v aglutinaci je přímo úměrná k množství CRP 
ve vzorku. 
 

REAGENCIE 
Komponenty soupravy, pokud jsou uchovávány 
v neotevřených lahvičkách při teplotě 2-8 °C, jsou stálé do 
data expirace vyznačeného na obalu.  
Komponenty soupravy a koncentrace reaktivních přísad: 
REAGENT 1 
glycinový pufr pH 7,0, azid sodný <0,1% 
REAGENT 2 
polyklonální protilátky anti-CRP absorbované latexovými 
částicemi v suspenzi 0,2%, azid sodný <0,1% 
 

PŘÍPRAVA ROZTOKŮ REAGENCIÍ 
REAGENT 1 a REAGENT 2: Připraveny k použití. 
 

STABILITA  
Zavedeno v přístroji: 60 dní, pokud se předchází znečištění. 
Kalibrace: 14 dní. Opakujte kalibraci při jakékoliv změně 
v šarži reagencie. 
 

KALIBRACE 
Ke kalibraci používejte následující materiál: 
Standardní metoda 
CRP Calibrator Set 
0.5-1-2-4-8-16-32 mg/dL REF 11532 7x2mL 
Vysoce citlivá metoda 
CRP Calibrator US 
 [ CRP ] ≈   0.25 mg/dL REF 11533 1x2mL 
Kapalné kalibrační sérum. Při použití se řiďte pokyny 
přiloženými k soupravě. 

KONTROLA KVALITY 
K ověření správnosti testu se doporučují tyto kontrolní 
materiály: 
Standardní metoda 
Immuno Control 1 REF 11210 1x5 mL 
Immuno Control 2 REF 11212 1x5 mL 
Immuno Control Set (2 lev) REF 11211A 2x(2x1) mL 
Vysoce citlivá metoda 
CRP Control US 
 [ CRP ] ≈   0,05 mg/dL REF 11540 3x2mL 
Kapalné kontrolní sérum.  Při použití se řiďte pokyny 
přiloženými k soupravě. 
 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA 
1) Standardní metoda: použijte CRP Calibrator Set 0,5-1-2-

4-8-16-32 mg/dL, REF 11532. 
2) Vysoce citlivá metoda: použijte CRP Calibrator Set 0,5-

1-2-4-8-16-32 mg/dL, REF 11532 tak, že nahradíte 
kalibrátor 32 mg/dL kalibrátorem 0,25 mg/dL obsaženým 
v CRP Calibrator US, REF 11533. 

 

STANDARDIZACE  
CRM 470 (Certified Reference Material) z BCR (EG 
Community Bureau of Reference), což odpovídá RPPHS 
(Reference Preparation for Protein in Human Serum), šarže 
91/0619.  Koncentrace CRP jsou uvedeny na příbalovém 
letáku, který se přidává ke každému kalibrátoru nebo 
kontrolní sadě. 
 

VZOREK 
Sérum, plazma (heparin, EDTA). Vzorky odebírejte postupem 
NCCLS popsaným v literatuře (1). 
 

STABILITA VZORKU 
7 dní při 2-8°C nebo 12 měsíců při -20 °C. 
 

NÁSTROJE A MATERIÁLY 
POTŘEBNÉ, AVŠAK NEDODANÉ 
• Běžné laboratorní vybavení. 
 

ANALYTICKÝ POSTUP 
Vlnová délka:  570 nm (hlavní) 
 800 nm (referenční) 
Délka dráhy:  1 cm 
Teplota: 37 °C 
Vzorek/REAGENT 1/REAGENT 2: 1/50/50 
Reakce: Pevná doba (nárůst) 
Před použitím nechte reagencie nabýt pokojové teploty. 
Proporcionální změnou reakčních objemů uvedených v analytickém 
postupu se výsledek nezmění. 

 

PŘÍKLAD ANALYTICKÉHO POSTUPU 
NA AUTOMATICKÝCH NÁSTROJÍCH 
  
Čas 0 
Kalibrátor / kontrolní prvky /vzorek = 3 μl 
REAGENT 1 = 150 µL 
  
Po 300 vteřinách 
Přidání činidla REAGENT 2 = 150 μL 
  
Po 60 vteřinách 
Odečet 1 
  
Po 180 vteřinách 
Odečet 2 
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VÝPOČET 
1. Nakreslete kalibrační křivku na milimetrový papír 
načrtnutím absorbance (osa y) podle odpovídající 
koncentrace mg/dL (osa x) pro každý kalibrátor. 
2. Označte na kalibrační křivce hodnotu absorbance 
získanou ze vzorků a kontrolních prvků. 
3. Extrapolujte hodnotu mg/dL pro vzorky a kontrolní prvky 
z kalibrační křivky. 
 

PŘEVODNÍ POMĚR 
CRP [ mg/dL ] x 10  =  CRP [ mg/L ] 
 

REFERENČNÍ HODNOTY 
 

Dospělí:   <  0,5 mg/dL 
 

Doporučuje se, aby si každá laboratoř stanovila své vlastní 
očekávané rozmezí. Pro diagnostické účely by měly být získané 
výsledky vždy hodnoceny s přihlédnutím k anamnéze a veškerým 
ostatním klinickým nálezům. 
 

VÝKONNOSTNÍ HODNOTY 
AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR 

 
SM = standardní metoda -   UM = vysoce citlivá 
(ultrasenzitivní) metoda 

 
 

CITLIVOST: 
0,04 mg/dL (SM), 0,01 mg/dL (UM). Citlivost byla vypočtena 
z 20násobně opakovaného trojího testu normálního 
fyziologického roztoku a popisuje se jako “průměrná nulová 
hodnota + trojnásobek směrodatné odchylky”. 
 
PŘESNOST MEZI TESTY (SM): 
byla stanovena z testů 5x2x4 (den x běh x opakování) 
z každé kontroly (4 hladiny - L1/L2/L3/L4).  Byly získány tyto 
výsledky:  

 střední 
hodnota 

Celková 
nepřesnost 

mezi 
dny Opakovatelnost 

 mg/dL SD CV% SD CV% SD CV% 
L1 1,09 0,018 1,6 0,000 0,0 0,013 1,2 

L2 2,87 0,028 1,0 0,000 0,0 0,028 1,0 

L3 4,12 0,033 0,8 0,009 0,2 0,032 0,8 

L4 5,48 0,045 0,8 0,014 0,3 0,042 0,8 
 
PŘESNOST MEZI TESTY (UM): 
byla stanovena z testů 5x2x4 (den x běh x opakování) 
z každé kontroly (4 hladiny - L1/L2/L3/L4).  Byly získány tyto 
výsledky:  

 střední 
hodnota 

Celková 
nepřesnost 

mezi 
dny Opakovatelnost 

 mg/dL SD CV% SD CV% SD CV% 
L1 0,046 0,0022 4,7 0,0000 0,0 0,0019 4,0 

L2 0,492 0,0043 0,9 0,0000 0,0 0,0035 0,7 

L3 1,135 0,0183 1,6 0,0000 0,0 0,0148 1,3 

L4 4,588 0,0389 0,9 0,0219 0,5 0,0298 0,7 
 

PŘESNOST: 
tento test (y) byl porovnán s komerčně dostupnou metodou 
(x).  Byly získány tyto výsledky:   
N = 51,  r = 0,999,  y = 1,04x - 0,04 
 

 
INTERFERENCE: 
test není ovlivněn přítomností bilirubinu (konjugovaného a 
plodového) do 30 mg/dL, lipidů (vnitřní tuk) do 1500 mg/dL 
revmatoidního faktoru (RF) do  550  IU/mL a hemoglobinu 
do  500 mg/dL. 
 

ANALYTICKÝ INTERVAL: 
0,04 - 32 mg/dL (SM). 
Pokud je koncentrace ve vzorku vyšší než 32 mg/dL, je třeba 
vzorek zředit normálním fyziologickým roztokem v poměru 1:10 
a výsledek vynásobit 10. 
0,01 - 16 mg/dL (UM). 
Pokud je koncentrace ve vzorku vyšší než 16 mg/dL, je třeba 
vzorek zředit normálním fyziologickým roztokem v poměru 1:10 
a výsledek vynásobit 10. 
 

PROZÓNOVÝ EFEKT: 
žádný prozónový efekt nebyl pozorován až do koncentrace 
100 mg/dL.  
 

ZACHÁZENÍ S ODPADY 
Reagencie je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy. 
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  Vysvětlení symbolů 
 

  In vitro diagnostické zdravotnické prostředky 
  Katalogové číslo 
  Kód šarže 
  Obsah sady 

  Pozor, nahlédněte do průvodních dokladů 

  Viz návod k použití 

  Spotřebujte k datu (poslední den v měsíci) 

 XXX Obsahuje materiál na <n> testů 

  Teplotní omezení 

  Výrobce 
 
 
 

 


