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Kvantitativní stanovení celkového koncentrace homocysteinu (HCY) 
v séru a plazmě 

REF 17370H 
REAGENT 1:       1 x 30 mL - REAGENT 2:        1 x 5 mL 
CALIBRATOR 1: 1 x 3 mL   - CALIBRATOR 2:  1 x 3 mL         100 
 
REF 17371H 
REAGENT 1:       5 x 60 mL - REAGENT 2:        5 x 10 mL 
CALIBRATOR 1: 1 x 3 mL   - CALIBRATOR 2:  1 x 3 mL        1000 

 

STANDARD/ CALIBRATOR:  vztahuje se ke standardům/ kalibrátorům 
REAGENT: vztahuje se k reagenciím     CONTROL: vztahuje se ke kontrolnímu materiálu 

 
ÚVOD 
Homocystein (HCY) je aminokyselina obsahující thiol, která 
vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein je 
exportován do plazmy, kde cirkuluje převážně ve své oxidované 
formě. Je vázán na plazmové proteiny, čímž vytváří  smíšený 
protein-HCY disulfid s albuminem (protein-SS-HCY).

1-5
 Vyskytuje 

se také menší množství redukovaného homocysteinu a disulfid 
homocysteinu (HCY-SSHCY). Celkový homocystein (tHCY) 
představuje součet všech druhů HCY, které se nacházejí v séru 
nebo plazmě (volný a vázaný na protein). Homocystein je 
metabolizován na cystein nebo methionin. V transsulfurační 
cestě vitamínu B6 je homocystein ireverzibilně katabolizován na 
cystein. Převážná část homocysteinu se remethyluje na 
methionin, hlavně prostřednictvím folátu a kobalamin 
dependentního enzymu methioninsyntázy. Homocystein je 
akumulován a vylučován do krve, kde se tyto reakce slábnou.

3,5
 

Vysoce zvýšená koncentrace celkového homocysteinu se 
objevuje u pacientů s homocystinurií, vzácnou genetickou 
poruchou enzymů podílejících se na metabolismu 
homocysteinu. U pacientů s homocystinurií se projevuje 
mentální retardace, předčasná arterioskleróza, arteriální a 
venózní tromboembolismus.

2,6
 Jsou známy další méně závažné 

genetické vady, které vedou k mírně zvýšené hladiny celkového 
homocysteinu.

7-9
 Epidemiologické studie zkoumaly vztah mezi 

zvýšenými hladinami homocysteinu a kardiovaskulárním 
onemocněním (CVD). Metaanalýza těchto 27 studií zahrnujících 
více jak 4000 pacientů odhalila, že zvýšení celkového 
homocysteinu o 5 µmol/L bylo spojeno s vyšší 
pravděpodobností výskytu onemocnění koronárních artérií 
(CAD), 1,6 (95% interval spolehlivosti *Cl+, 1,4 až 1,7 pro muže a 
1,8 (95% CI 1,3 až 1,9) pro ženy; pravděpodobnost 
cerebrovaskulárního onemocnění byl 1,5 (95% CI 1,3 až 1,9). 
Riziko spojené se zvýšením celkového homocysteinu o 5 µmol/L 
bylo stejné jako riziko spojené se zvýšením cholesterolu o 0,5 
mmol/L (20 mg/dL). Rovněž se projevila silná souvislost s 
onemocněním periferních artérií.

10
 Hyperhomocysteiné-mie, 

zvýšená hladina homocysteinu, může být asociována se 
zvýšeným rizikem CVD. Existuje značný počet publikovaných 
zpráv o prospektivních studiích zkoumajících stav mezi 
hyperhomocysteinémií a rizikem CVD u zpočátku zdravých 
mužů a žen. Konečné výsledky byly založeny na 
kardiovaskulární příhodě, jako například infarkt myokardu, 
mrtvice, CAD nebo úmrtí. Výsledky jedenácti těchto 
případových studií shrnuje Cattaneo

11
 , přičemž výsledky nejsou 

jednoznačné, pět studií souvislost s rizikem potvrzuje a šest 
nikoliv. Nověji byly hladiny homocysteinu stanovovány v 
prospektivní studii postmenopauzálních žen, které se účastnily  

 
 
studie o ženském zdraví. Na homocystein byly testovány vzorky 
od 122 žen, u nichž následně došlo ke vzniku kardiovaskulárních 
příhod, a byly porovnávány s kontrolní skupinou 244 žen, které 
odpovídaly stejnému věku a kouření/nekouření. Ženy v 
kontrolní skupině nebyly během tříletého sledovacího období 
onemocněním postiženy. Výsledky prokázaly, že u 
postmenopauzálních žen, u nichž došlo ke kardiovaskulárním 
příhodám, byly signifikantně vyšší výchozí hladiny 
homocysteinu. Ženám s hladinami v nejvyšším kvartilu hrozilo 
dvojnásobné riziko jakékoliv kardiovaskulární příhody. Ukázalo 
se, že zvýšené výchozí hladiny homocysteinu jsou nezávislým 
rizikovým faktorem.

12
 Hladiny homocysteinu byly rovněž 

stanovovány u 1933 starších mužů a žen pro kohortu ve 
Framinghamské srdeční studii a prokázalo se, že zvýšené 
hladiny homocysteinu jsou nezávisle spojeny se zvýšenými 
mírami všeobecné úmrtnosti a úmrtnosti vyvolané CVD.

13
 U 

pacientů s chronickým onemocněním ledvin se projevovala 
nadměrná morbidita a mortalita způsobená arteriosklerotickou 
CVD. U těchto pacientů se často objevují nálezy zvýšené 
koncentrace homocysteinu v krvi. Ačkoliv těmto pacientům 
chybí některé vitamíny podílející se na metabolismu 
homocysteinu, zvýšené hladiny HCY jsou hlavně způsobeny 
zhoršeným odbouráváním HCY z krve v ledvinách.

14,15
 Poslední 

studie naznačuje vliv  zvýšené hladiny homocysteinu v krvi na 
riziko potratů a vrozených vad dětí.

16
 Metabolismus HCY mohou 

narušovat léčiva jako metotrexát, karbamazepin, fenytoin, oxid 
dusný a 6-azauridin triacetát a mohou zvyšovat hladinu HCY.

17
 

 
PRINCIP 
Vázaný homocystein nebo ve formě diméru (oxidovaná forma) 
je redukován na volný homocystein, který poté reaguje se 
serinem za katalýzy cystathionin beta-syntázou (CBS) za vzniku 
cystathioninu. Cystathionin je postupně rozkládán na 
homocystein cystathionin beta-lyázou (CBL), kdy při tomto 
procesu vzniká i pyruvát a amoniak. Pyruvát se poté konvertuje 
pomocí laktát dehydrogenázy (LDH) na laktát s nikotinamid 
adenin dinukleotidem (NADH) jakožto koenzymem. Rychlost 
konverze NADH na NAD

+
 je přímo úměrná koncentraci 

homocysteinu (Δ A340 nm). 
 
Redukce: Dimérovaný homocystein, směsný disulfid a  HCY 
vázaný na protein jsou redukovány za vzniku volného HCY 
pomocí tris *2-karboxyethyl]fosfinu (TCEP).  
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 TCEP  
HCY-SS-HCY (dimérizovaný homocystein)  -----> HCY 
R1-SS-HCY (R1 = thiolový zbytek) HCY -----> HCY 
Protein-SS-HCY  -----> HCY 
 
Enzymatická konverze: Volný HCY je převeden na cystathionin 
pomocí cystathionin beta-syntázy a nadbytečného serinu. 
Cystathionin se poté rozkládá na homocystein, pyruvát a 
amoniak. Pyruvát je konvertován na laktát pomocí laktát 
dehydrogenázy s NADH jako koenzymem. Rychlost konverze 
NADH na NAD

+
 (Δ A340 nm) je přímo úměrná koncentraci 

homocysteinu. 
 
REAGENCIE 
Reagencie skladované při teplotě 2-8 °C v uzavřené lahvičce a 
jsou stabilní do data expirace uvedeného na obale. 
REAGENT 1 a REAGENT 2 chraňte před světlem! 
Reagenci mouhou být použity opakovaně až do data expirace. 
Bezprostředně po použití musí být uloženy do prostor bez 
přístupu světla a při teplotě 2-8 °C. 
 
Složení soupravy a počáteční koncentrace reaktivních 
komponent: 
REAGENT 1 
NADH (0.47 mM), LDH (38 KU/L), Serine (0.76 mM), Trizma 
Base1 10%, Trizma Hydrochloride 1-10%, azid sodný < 1%. 
Reduktant (TCEP: 2.9 mM). 
REAGENT 2 
Cycling Enzymes CBS (0.748 KU/L), CBL (16.4 KU/L), azid sodný < 
1%. 
 
CALIBRATOR 1 
Modré víčko: blank, vodný roztok, homocystein (0 μmol/L) 
CALIBRATOR 2 
Červené víčko: vodný roztok, homocystein (28 μmol/L) 
 
Čárové kódy na lahvičkách přísluší pro použití výrobku na 
analyzátorech Modular-P.  
 
REAGENT 1 a REAGENT 2 obsahuje azid sodný, který reaguje 
s olovem a mědí, které jsou obsaženy v odpadních rourách, za 
vzniku vysoce výbušných azidů. Při likvidaci produktu nechte 
protékat větší množství vody, aby nedošlo k reakci azidu s kovy. 
Reagencie musí být čiré nebo s obsahem částic. Nesmí být 
zakalené, taková činidla vyřaďte z provozu. 
 
Příprava reakčních roztoků a standardů 
REAGENT 1, REAGENT 2 a CALIBRATOR: připraveno k použití.  
REAGENT 1 a REAGENT 2 chraňte před světlem! 
CALIBRATOR  nastavte dle uvedených instrukcí pro Beckmann 
AU400. 
Stabilita pro Beckman AU400: 
V analyzátoru: 30 dní, pokud nedošlo ke kontaminaci. 
Kalibrace: 30 dní. Kalibrujte navíc vždy při změně šarže. 
 
KONTROLA KVALITY 
Použijte následující kontrolní materiál k verifikaci a kontrole 
provedení testu: 

Homocysteine Controls          REF 16370S               3x (1x1,5) mL 
Obsahuje 3 úrovně kontroly, nízkou, střední a vysokou. Bližší 
informace o použití naleznete v příbalovém letáku Homocystein 
Controls. 
 
STANDARDIZACE 
Kalibrátory jsou připraveny gravimetricky, mají návaznost na 
NIST SRM 1955 a jsou konfirmovány navrhovaným postupem 
měření (HPLC). Koncentrace kalibrátorů jsou vytištěny na 
jednotlivých lahvičkách (0 μmol/L a 28 μmol/L). 
 
PŘÍPRAVA A SKLADOVÁNÍ VZORKŮ 
1. K měření homocysteinu lze použít sérum (odebrané do 
sérových zkumavek) a plazmu (odebraná do zkumavek s EDTA 
nebo lithium heparinem). Není doporučeno srovnávat 
vzájemně výsledky vzorků ze séra, heparinizované plazmy a 
plazmy s EDTA.

27
 Rozdíly mezi použitím zkumavek pro odběr 

séra a zkumavek pro odběr plazmy byly dodatečně 
publikovány.

19
 Pro minimalizaci nárůstu koncentrace 

homocysteinu způsobených syntézou v červených krvinkách 
zpracovávejte vzorky následujícím způsobem:  
- Bezprostředně po odběru a po zpracování uložte všechny 
vzorky (sérum a plazma) na led. Sérum se může srážet pomaleji 
a objem se může snížit.

17
  

- Všechny vzorky  lze uchovávat na ledu po dobu až 6 hodin.
17

  
- Centrifugací oddělte červené krvinky od séra či plazmy a 
přeneste do zkumavky nebo jiné čisté nádoby. Poznámka: 
Vzorky, které nejsou okamžitě uloženy na led, mohou vykazovat 
zvýšení koncentrace homocysteinu o 10-20 %.

18
  

2. Jestliže je kvantitativní rozbor prováděn v průběhu 2 týdnů 
od odběru, vzorky je nutné uchovávat při teplotě 2-8 °C. Jestliže 
vzorky budou testovány za více jak 2 týdny, je nutné je 
uchovávat při teplotě -20°C nebo nižších. Vzorky skladované při 
-20 °C jsou stabilní po 8 měsíců. 

17,19
  

3. Analytik odpovídá za ověření správnosti použitého typu 
vzorku.  
4. Zkontrolujte, zda vzorky (vzorky, standardy a kontrolní 
vzorky) neobsahují bubliny. Před analýzou bubliny odstraňte.  
5. Pro dosažení optimálních výsledků je nutné, aby vzorky 
neobsahovaly fibrin, červené krvinky nebo jinou částicovou 
hmotu. Vyvarujte se používání silně lipemických vzorků. 
Použitím takových vzorků může být ovlivněn výsledek. 
6. Rozmrazené vzorky důkladně promíchejte nízkorychlostním 
vortexem nebo opatrným převracením. Zamezte opakovanému 
zmražení a roztátí. Vzorky obsahující částice, erytrocyty nebo 
zákal je nutné před testováním odstředit.  
7. Uchovávání v analyzátoru: Vzorky s EDTA mohou být uloženy 
až 3 hodiny v analyzátoru Beckman AU400. Další doporučené 
zkumavky zatím nebyly testovány.  
 
UPOZORNĚNÍ 
Pouze pro diagnostiku in vitro. 
Nepoužívejte po uplynutí data expirace. 
Nekombinujte reagencie různých šarží. 
Bezpečnostní list je k dispozici na www.sentineldiagnostics.com 
nebo kontaktujte svého distributora. 
 

http://www.sentineldiagnostics.com/
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 Manipulujte s produktem jako s potenciálně infekčním 
materiálem. Dodržujte při manipulaci bezpečnostní opatření 
v souladu s OSHA normami pro bezpečné zacházení s krví a 
krevními patogeny 

32
, Stupněm biologického rizika 2 

33
 (BSL-2) a 

dle pokynů pro správnou laboratorní praxi.
34,35

 
Produkt obsahuje azid sodný, konkrétní informace viz kap. 
REAGENCIE. Při kontaktu s kyselinami uvolňuje vysoce toxický 
plyn. Produkt a jeho obal musí být zlikvidovány dle 
bezpečnostních předpisů. 
 
VZORKY 
Homosystein Liquid test může být stanoven ze séra nebo 
plazmy. Používejte odběrové zkumavky verifikované pro použití 
testu Homocystein Liquid na Beckman AU400: zkumavky pro 
odběr plazmy (EDTA nebo lithium heparin) nebo zkumavky pro 
odběr séra. Další odběrové zkumavky nebyly testovány. Není 
doporučeno srovnávat vzájemně výsledky vzorků ze séra, 
heparinizované plazmy a plazmy s EDTA.

27 
Rozdíly mezi 

použitím zkumavek pro odběr séra a zkumavek pro odběr 
plazmy byly dodatečně publikovány.

19 

 

POTŘEBNÝ MATERIÁL, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ SOUPRAVY 
• Obvyklé laboratorní vybavení. 
 
ANALYTICKÝ POSTUP  
Dle instrukcí pro nastavení Beckman AU400. 
 
VÝSLEDKY 
Výsledky jsou vytisknuty z Beckman AU400 v jednotkách 
µmol/L. 
 
CHARAKTERISTIKA 
Kontrolní materiál Homocysteine Controls obsahuje L-
homocystein ve zpracovaném lidském séru. Použití kontrolního 
materiálu je nutné pro objektivní posouzení a přesnost metody 
a je nedílnou součástí správné laboratorní praxe. K dispozici 
jsou 3 úrovně kontroly, aby bylo umožněno sledovat rozmezí 
klinických hodnot. 
   
POUŽITÍ 
Homocysteine Controls se používá k verifikaci a kontrole 
provedení testu Homocystein Liquid, REF 17370H a 17371H. 
Postup pro použití kontrolního materiálu je stejný jako pro 
vzorky pacientů, dle pracovního postupu dané metody. 
 
ROZMEZÍ HODNOT A OČEKÁVANÉ HODNOTY 
Je nutné, aby každá laboratoř stanovila referenční rozmezí 
hodnot dle testované populace. Následující údaje lze použít 
jako referenční hodnoty, dokud laboratoř neanalyzuje 
dostatečný počet vzorků pro stanovení vlastních referenčních 
hodnot. Koncentrace HCY v plazmě či séru zdravých jednotlivců 
se mění s věkem, pohlavím, geografickou polohu a genetickými 
faktory. Vědecká literatura uvádí referenční hodnoty pro 
dospělé muže a ženy v rozmezí od 5 do 15 µmol/L, kdy muži 
mají vyšší hodnoty než ženy a postmenopauzální ženy mají vyšší 
hodnoty homocysteinu než ženy premenopauzální.

17, 20, 21
 

Hodnoty HCY obvykle rostou s věkem, čímž se u starší populace 
(> 60 let) dostáváme k referenčnímu rozmezí 5–20 µmol/L.

22
 V 

zemích s programy pro posílení příjmu kyseliny listové lze 
pozorovat snížené hladiny HCY.

23,24
 

STANOVENÍ NA BECKMAN AU400 
PŘESNOST MĚŘENÍ 
V korelační studii byly srovnávány vzorky plazmy zdravých 
jedinců. Všechny vzorky byly analyzovány pomocí Sentinel 
Homocysteine Liquid reagent a Catch Liquid Homocysteine 
reagent dle CLSI (NCCLS), protokolu EP-A2.

28 
Všechny výsledky 

jsou založeny na 95 % intervalu spolehlivosti. Všechny vzorky 
byly stanoveny pomocí Homocystein Liquid v rozmezí 6,5 – 49,0 
µmol/L a byly statisticky vyhodnoceny: 
Počet testovaných vzorků: 94 
Sklon regresní přímky: 0,991 
Y-intercept: 0,165 
Korelační koeficient: 1,0 
 
PŘESNOST 
Vzorky byly hodnoceny dle CLSI (formát NCCLS), protokolu EP-
A2.

29
 Byly testovány tři panely HCY kontrol a tři panely vzorků 

lidské plazmy pomocí dvou různých šarží reagencií, ve dvou 
opakování, ve dvou odlišných časech každý den po dobu 20 dní 
na tomtéž analyzátoru (n=80). Na počátku tetování byla 
vytvořena kalibrační křivka. Výsledky (zaokrouhlené na 1 
desettinné číslo) jsou shrnuty níže: 
 

Vzorek Šarže n 
Průměr 
(µmol/L) 

CV%                                     
uvnitř série 

Celkový 
CV% 

Panel 1 
1 
2 

80 
80 

7.0 
7.0 

1.9 
2.2 

3.3 
4.4 

Panel 2 
1 
2 

80 
80 

36.0 
35.5 

1.3 
1.1 

2.5 
2.3 

Panel 3 
1 
2 

80 
80 

48.3 
47.7 

1.1 
1.0 

2.0 
2.2 

Nízká 
kontrola 

1 
2 

80 
80 

6.3 
6.3 

2.6 
2.1 

4.4 
4.1 

Střední 
kontrola 

1 
2 

80 
80 

12.3 
12.2 

1.5 
1.3 

3.0 
3.2 

Vysoká 
kontrola 

1 
2 

80 
80 

25.5 
25.3 

1.5 
1.6 

2.5 
2.9 

 
LINEARITA ŘEDĚNÍ 
Linearita ředění Homocystein Liquid  poskytuje výtěžek v % 
v rozsahu 91-104 % pro každý vzorek (1-46 µmol/L)na Beckman 
AU400. Vzorky > 46 μmol/L vykazjí výtěžnost v rozsahu 100% + 
11 % očekávaných hodnot v celém rozsahu ředění. 
 
DETEKČNÍ LIMIT 
Detekční limit (LOD) reagencie Homocystein Liquid byl dle CLSI 
(NCCLS), protokolu EP-17-A30 stanoven na 0,33 µmol/L. 
 
CARRYOVER, KONTAMINACE PŘENOSEM 
Studie vzájemné kontaminace na Beckman AU400 ukazují, že 
vzájemná kontaminace je menší než detekční limit 
kvantitativního rozboru. 
 
ANALYTICKÝ ROZSAH 
1 – 46 µmol/L. 
 



 
17370H - 2.0/ 02      2015/07/07 

 
 

ANALYTICKÁ SPECIFICITA 
Specificita reagencie Homocysteine Liquid byla hodnocena dle 
CLSI (NCCLS) EP7-A231 pro interferující látky uvedené na 
následujícím seznamu: 
 

Interferující látka Koncentrace 
interferující látky 

% interference 

Blirubin 20 mg/dL ≤ +10 

Hemoglobin 500 mg/dL ≤ +10 

Červené krvinky 0.4 % ≤ +10 

Triglyceridy 500 mg/dL ≤ +10 

Glutathion 1000 μmol/L ≤ +10 

Methionin 800 μmol/L ≤ +10 

Cystein 200 μmol/L ≤ +10 

Pyruvát 1250 μmol/L ≤ +10 

 
Žádná z těchto látek při kvantitativním rozboru signifikantně 
neinterferovala. Vzorky se zvýšenou hladinou proteinů 
vykazovaly > 10% rozdíl ve srovnání s normálními vzorky a 
neměly by být hodnoceny. 
 
OMEZENÍ TESTU  
1. Rozsah linearity Homocysteine Liquid, jestliže je používán dle 
pokynů, je do 1 - 46 µmol/L. Vzorky s hodnotou > 46 μmol/L by 
měly být naředěny v poměru 1 díl vzorku a 2 díly CALIBRATOR 1 
(0 μmol/L) nebo v poměru 1 díl vzorku a 9 dílů CALIBRATOR 1 (0 
μmol/L). 
2. Regencie by měly být čiré. Jestliže jsou zakalené, 
nepoužívejte je. 
 3. Cystathionin se měří pomocí homocysteinu, avšak u běžné 
populace má hladina cystathioninu (0,065-0,3 µmol/L) 
zanedbatelný účinek. Ve velmi vzácných případech u pacientů s 
terminálním stádiem onemocnění ledvin a pacientů se 
závažnými poruchami metabolismu mohou hladiny 
cystathioninu dramaticky vzrůst a v některých případech 
způsobit interferenci větší než 20 %.

25, 26
  

4. Hydroxylamin přítomný v některých reagenciích s obsahem 
železa může způsobit kontaminaci přenosem (přes sondu nebo 
kyvetu) a může zapříčinit falešně nižší výsledky. K odstranění 
tohoto problému ve většině případů nestačí rutinní promývací 
postupy. Možným řešením je začlenění speciálního 
promývacího protokolu, používání reagencie s obsahem železa 
a zároveň kyseliny askorbové jako reduktantu nebo používání 
reagencie s železem a homocystein na jiném analyzátoru. 
5. Karbamazepin, metotrexát, fenytoin, oxid dusný nebo 6-
azauridin triacetát mohou nepříznivě ovlivnit koncentraci 
homocysteinu.
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6 Vzorky se zvýšenou hladinou proteinů vykazující > 10% rozdíl 
ve srovnání s normálními vzorky by neměly být hodnoceny. 
7. Vzorky pacientů léčených S-adenosyl-methioninem můžou 
vykazovat falešně zvýšené hodnoty homocysteinu. Vzorky 
pacientů léčených karbamazepinem, metotrexátem, 
fenytoinem, oxidem dusným nebo 6-azauridin triacetátem 
můžou vykazovat falešně zvýšené hodnoty homocysteinu. 
8. Vzorky obsahující částice (fibrin, červené krvinky nebo jiný 
materiál) a viditelně lipnické vzorky by neměly být testovány. 
Výsledek takových vzorků může být nepříznivě ovlivněn. 
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  Pouze pro in vitro. 

  Katalogové číslo.  

 

  Šarže.   

Součásti kitu. 

 

 Upozornění. 

  Dodržujte uvedené instrukce. 

 Expirace. 
 

  REAGENT nevystavujte světlu! 
 

Obsahuje reagencie pro <n> testů 

 Teplota pro skladování. 

 Výrobce. 
 
NASTAVENÍ 
BECKMAN AU 400/600/640/2700 
Test No. [*]  Name [HCY]  Type [Ser.] 
 
Sample Volume:  [16.5] μL  Diluent Volume: [0.0] μL 
Pre-Dilution Factor:  [1] 
Reagent 1 Volume:  [250] μL  Diluent Volume: [0.0] μL 
Reagent 2 Volume:  [25] μL  Diluent Volume: [0.0] μL 
Wavelength Pri:  [340] nm 
Wavelength Sec: [380] nm 
Reaction Method: RATE1 
Reaction Slope  [-] 
Point 1 Fst  [15] 
Lst  [27] 
Point 2 Fst  [ ] 
Lst  [ ] 
Linearity  [100]% 
No-Lag-Time [No] 
Min. OD  Max. OD 
L [-2.0]  H [2.5] 
Reagent OD Limit  Fst L [ ]  Fst H [ ] 
 Lst L [ ]  Lst H [ ] 
Dynamic Range:  L [1.0]  H [46.0] 
Correlation Factor:  A [1.0]  B [0.0] 
Onboard Stability Period:  [30] 
Calibration Specific: 
 Point  OD  Conc 
 1 [ * ]  [ ]  [0.0] 
 2 [ * ]  [ ]  [ ** ] 

Calibration Type:   [AA] 
Formula:  [Y=AX+B] 

* Stanoví uživatel 
** Zadejte hodnotu uvedenou na kalibrátoru. 
Ujistěte se, že jsou všechny parametry uvedeny dle výše 
uvedeného. 


