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 :پارامترها

 1000: حجم معرف/ میکرولیتر 10: حجم نمونه/ سانت 1:کووت/ نانومتر 202: طول موج/ سانتیگراد  درجه 52 - 73: دما

 .  افزایشی: نوع واکنش/ مقابل بالنک معرف: خوانش/ میکرولیتر

 نمونه کالیبراتور بالنک :دستی گیری روش اندازه

 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 معرف

 میکرولیتر 28 میکرولیتر 28 - کالیبراتور/ نمونه 

دقیقه در دمای مورد نظر جذب نمونه و کالیبراتور را مقابل بالنک معرف در طول موج  5مخلوط کرده، پس از 

 .باشددقیقه می 68پایداری رنگ . نماییدگیری نانومتر اندازه 585

  پارامترهای این کیت برای آنالیزرهای مختلف موجود است لطفاً جهت دریافت با بخش فنی

 .شیمی تماس حاصل فرمائید زیست

 

 :محاسبه

                                       ASample                              

Chloride(mmol/L) = ------------------  100 (Standard Value)  

                                      AStandard     

  

 Urine 24h =Urine Chloride(mmol/L)  Urine Vol.(L) 

  mEq/L = mmol/L = 0.282  mg/dl :ضرب تبدیل واحد

 :مقادیر طبیعی 

 mmol/L 110-98 :سرم

 mmol/L 250-15 :راندومادرار 

 mmol/24h 110-250 :ساعته 11ادرار 

CSF: mmol/L 118-132 

 

 :کیفی کنترل
 Zitcal Uاز  دستگاهها  و جهت کالیبراسیون Zitrol N&Pجهت کنترل کیفی میتوان از سرم کنترلهاي 

 .زیست شیمی استفاده نمود

 :خصوصیات علمی کیت

 
 

 
 

 

 

WITHIN - RUN (n=20) 
CV % S.D.(mmol/L) Mean(mmol/L)  

2.21 

1.76 
2.1 

2.2 
95 

125 
Sample l 

Sample ll 
 

BETWEEN - Day (n=20) 
CV % S.D.( mmol/L) Mean (mmol/L)  

2.58 

2.15 
2.4 

2.8 
93 

130 
Sample l 

Sample ll 
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 mmol/L 150 :ماکزیمم حد سنجش

 mmol/L 2.0 :حساسیت
 r =  0.992  y =  1.065×-8.63                         و کنترلهاي معتبر مشابه در مقایسه با کیت  : صحت

 : دقت

Chloride Assay Kit 

 
 

IVD ISO 13485:2003 REF 12-510 

 ی ـاهـی ودستگـروش دست ان بهـانس CSFا، ادرار و ـرم، پالسمـر درسـگیري کلدازهـجهت ان

کلر فراوان ترین آنیون خارج سلولی است که به همراه سدیم مسئول حفظ فشار :اهمیت کلینیکی

 کاهـش کـلـر.توزیـع آب خـارج سلولـی استکاتیـون و در نتیجـه تنظیـم /اسموتیک و تعـادل آنیون

هاي شدید نفریت، اسیدوزمتابولیک، ترشح زیاد معده و استفراغ: در شرایطی مانند( هیپو کلرمیا)پلـاسمـا 

با از دست دادن آب بدن، اسیدوز تیوبوالر، نارسایی حاد کلیوي، پرکاري ( هایپرکلرمیا) و افزایش کلر

گیري کلر به همراه سدیم اندازه. شودالیسیالت و اسهال طوالنی ایجاد میآدرنوکورتیکال، مسمومیت با س

 .و پتاسیم براي تعیین آنیون گپ سرم یا ادرار نیز مورد استفاده قرار میگیرد

 

   Thiocyanate  :روش
 

 :اساس روش

  تیوسیاناتهاي یونهـاي کلـر موجـود در نمـونه با مرکوریک تیوسیانات در محیط اسیدي تولید یون

هاي فریک تشکیل یک کمپلکس رنگی کرده و شدت رنگ آن متناسب با مقدار کلر کنند، که با یونمی

 .گیري استنانومتر قابل اندازه 090-210موجود در نمونه است که در طول موج 

Hg (SCN)2 + 2Cl
-  HgCl2 + 2SCN

- 

SCN
- 
+ Fe

3+    
Fe (SCN) red complex 

 :ها معرف
 

 
 

 

Storage Content   Presentation 

15-30°C 2×50 ml Chloride  Assay Reagent 

2-8°C Included Chloride Standard(100mmol/L) 
 

 
 

 
 

 تا تاریخ انقضاء مندرج برروي ویالها پایدار درجه سانتیگراد 12-70در دماي  معرف :شرایط نگهداری

 . شوندروز مصرف 70از باز نمودن ویالها ظرفپس.و آلوده نگردندند،مشروط براینکه درب ویالها بستهشبامی

 

 .باشدآماده مصرف می معرف :ها آماده سازي معرف

 

 :یادداشت

 .استفاده شود% 10ها از اسید نیتریک جهت اسیدواش کردن لوله -1

مشاهده هر نوع کدورت یا تغییر رنگ از معرف کلر به رنگ نارنجی روشن و شفاف است، در صورت  -5

 .آن استفاده نشود

 .دقت شود نوك سمپلر با دست تماس پیدا نکند -7

با آب مقطر رقیق نموده، آزمایش را تکرار و  1+  1را به نسبت   mmol/L 150هاي بیش ازنمونه -0

 .                 ضرب نمایید 5نتیجه را در عدد 

 .سمپلر یکبار مصرف تمیز استفاده شود براي این آزمایش از لوله و نوك -2

 :آزمایش نمونه مورد
 5-8کلر نمونه در دماي اتاق یک روز، در دماي . CSFسرم بدون همولیز، پالسماي هپارینه، ادرار و 

 .روز پایدار است 90درجه سانتیگراد  -50درجه سانتیگراد یک هفته و در دماي 

ادرار را هموژنیزه . کلراید و بدون ماده محافظ جمع آوري نماییدادرار را در ظرف عاري از . ساعته 50ادرار 

جهت انجام . دقیقه سانتریفیوژ نمایید 10به مدت  7000لیتر از آنرا جدا و با دور میلی 50نموده و 

 .ضرب نمایید 7با آب مقطر رقیق نموده و نتیجه آزمایش را در عدد  1:5آزمایش ادرار، ادرار را به نسبت 

CSF . نمونه سانتریفیوژ شده استفاده نماییداز. 


