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 نمونه کالیبراتور :تک محلول

 میکرولیتر 288 میکرولیتر 288 کالیبراتور/ نمونه 

 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 محلول کار آماده

  (.A1)نمایید گیریاندازهرا  اولیه نوری جذب کردن انکوبه ثانیه 68 از پس کرده،مخلوط

  A= A2 - A1          (.        A2) نمایید گیریاندازه را ثانویه نوری جذب بعد دقیقه 1 سپس
 

 نمونه کالیبراتور :دو محلول

 میکرولیتر 288 میکرولیتر 288 کالیبراتور/ نمونه 

 میکرولیتر 2888 میکرولیتر R1 2888معرف 

 :را بیافزائید R2دقیقه در دمای مورد نظر انکوبه کرده و سپس معرف  5مخلوط کرده، 

 میکرولیتر 158 میکرولیتر R2 158معرف 

  (.A1)گیری نمایید نوری اولیه را اندازه ردن جذبـک هـوبـه انکـانیـث 68رده، پس ازـکوطـمخل

  A= A2 - A1              (.  A2) نمایید گیریاندازه را ثانویه نوری جذب بعد دقیقه 1 سپس

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

 .شیمی تماس حاصل فرمائید فنی زیست

 ASample∆                                                                                      :محاسبه 

 Creatinine(mg /dl) =                  ×  Calib.Conc.                                                                                    :سرم یا پالسما 

                                     ∆Acalib.             
                               

    Urine mg/24h =  ∆ASample/∆ACalib.  ×   Calib.Conc.× 24h Urine Vol.(ml) 

 

                                       

                                        Urine Creatinine × 24h Urine Vol.(ml) 

  Clearance (ml/min.) =  

                                         Serum Creatinine × 1440 

 :مقادیر طبیعی 
 : نین کراتیکلیرانس  :در سرم یا پالسما

 ml/min (156-98) :مردان mg/dl (1.4-0.7) :مردان
 ml/min (160-95) :زنان mg/dl (1.3-0.6) :زنان

  :ساعته 11در ادرار 

   g/24h (2.0-0.8) :مردان

   g/24h (1.8-0.6) :زنان

 :کیفی کنترل 
 .استفاده نمود  شيمي زیست  Zitcal U از  كاليبراسيون  جهت  و  Zitrol N&P   كنترلهاي  سرم از  ميتوان  كيفي  كنترل  جهت 

 :خصوصیات علمی کیت 
 mg/dl 10 :ماكزیمم حد سنجش 
 mg/dl 0.2 : حساسيت 
 r =0.986  ت و كنترلهاي معتبر مشابهدر مقایسه با كي  :صحت 

 WITHIN - RUN (n=20) : دقت 
CV % S.D.(mg/dl) Mean(mg/dl)  

4.89 

2.47 
0.039 

0.039 
0.8 

1.6 
Sample l 

Sample ll 
 

BETWEEN - Day (n=20) 
CV % S.D.( mg/dl) Mean(mg/dl)  

4.06 
2.03 

0.032 

0.032 
0.8 

1.60 
Sample l 

Sample ll 
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Creatinine Assay Kit 
   IVD ISO 13485:2003  REF  10-509 

 ستگاهیددر سرم،پالسما و ادرار انسان به روش دستی و نین کراتی گیریاندازه  جهت

  : اهمیت کلینیکی

عبور  (GFR)بر خالف اوره با یک نسبت تقریباً ثابت وارد گردش خون شده و تمامي آن از تصفيه گلومرولي  نين كراتي

. كمتر تحت تأثير رژیم غذایي، سن، جنس و تمرینات قرار ميگيرد نين كراتيسطح . و از طریق ادرار دفع ميگردد

فعاليت % 05ها ها مفيد است و تنها زماني مقدار آن باال ميرود كه كليه براي ارزیابي كاركرد كليه نين كراتي گيري اندازه

رولي، همچنين عملکرد فاكتور خوبي براي تخمين ميزان تصفيه گلوم نين كراتيكليرانس . خود را از دست داده باشند

 .ساعته بطور همزمان مورد بررسي قرار ميگيرند 42سرم و ادرار   نين كراتيها است و براي این منظور  كليه

   Jaffe’ Method : روش 

 :اساس روش

. در آن تغييراتي داده شده است Henagar & Tiderstrom در این كيت بر اساس روش ژافه تهيه شده، كه توسط 

 نانومتر  295-015 دهد كه در طول موج با آلکالين پيکرات تشکيل كمپلکس رنگي مي نين كراتيدر این روش 

 . در نمونه ميباشد نين كراتيشود و شدت رنگ به وجود آمده متناسب با مقدار گيري مياندازه

Creatinine+Picric acid   AlkalinePH / Creatinine-Picrate(Complex) 

 :ها معرف  
 

 

 

Storage Content Presentation 
15-30°C 4×80 ml R1: Crea. Base Reagent  
15-30°C 1×80 ml R2: Crea. Picrate Reagent 

 

 
 

باشند،  درجه سانتيگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروي ویالها پایدار مي 10-05ها در دماي معرف :شرایط نگهداری

 . باشد روز مي 95پایداري پس از باز نمودن  اینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند و دور از نور نگهداري شوند مشروط بر
 

 .آماده مصرف مي باشند R2و  R1هاي  معرف :هامعرف سازیآماده
   R2 حجـم معـرف1با  R1حجم معرف  2 روزانه بستـه به نياز :جهت انجام آزمایش بصورت تک محلول

 . مخلوط شود

 :یادداشت
 هاي در صورت برخورد با اندام. باشند حاوي سود و اسيد پيکریک بوده و محرک و سمي مي R2و  R1هاي معرف -1

 .فراوان بشویيد با آب بدن، محل را

 .خوانش باشدتغيير داد تا با هرنوع فتومتریا آناالیزر قابلحجم معرف و نمونه را به تناسبتوانمي -4

 و هموگلوبين تا >  mg/dl 4.0، بيلي روبين تا mg/dl 30>، اسيد آسکوربيک تا  g/dl 2>گليسرید تا تري -0

 <500 mg/dl در این آزمایش تداخل ندارند. 

رقيق نموده، آزمایش را  1 + 4به نسبت  NaClدرصد  9/5را با سرم فيزیولوژي  mg/dl 10هاي بيش از نمونه -2

 . ضرب نمایيد 0تکرار و نتيجه را در عدد 

 

 :آزمایش نمونه مورد
 

نمونه ادرار . آوري كرد بایست بدون هيچ افزودني جمعادرار را مي :و ادرار EDTA یا دارایپالسمای هپارینه ، سرم

 . نمودرقيق درصد  9/5سرم فيزیولوژي با  1:155بایست به نسبترا مي

 در ادرار نین کراتیپایداری  درسرم و پالسما نین کراتی پایداری   
 روز 4 روز 7 دماي آزمایشگاه    

 روز 6 روز 4 دماي یخچال 

 ماه 6 ماه  0 فریز شده 

 

 :گیریروش اندازه
 :پارامترها

 حجم /  ميکروليتر  155 : نمونه  حجم /سانت 1: كووت / نانومتر  055: موج   طول / سانتيگراد  ه درج 40 -07  :دما 

 .افزایشي: نوع واكنش/ مقابل هوا یا آب مقطر : خوانش/ ميکروليتر  1555 :معرف


