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 :پارامترها

: حجم معرف/ میکرولیتر 15: حجم نمونه/ سانت  1: کووت/ نانومتر  255 :طول موج/ سانتیگراد  درجه 52- 73: دما

 . افزایشی: نوع واکنش  /مقابل بالنک معرف : خوانش/ میکرولیتر  1555

 

 نمونه کالیبراتور/ استاندارد معرف بالنک :دستی اندازه گیریروش 

 میکرولیتر  2888 میکرولیتر  2888 میکرولیتر  2888 معرف 

 میکرولیتر  28 میکرولیتر 28 - کالیبراتوراستاندارد یا / نمونه 

را در مقابل استاندارد  و سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نمونه درجه 73دقیقه در بن ماري 15مخلوط کرده، ها را  لوله

 .دور از نور مستقیم میباشد دقیقه 55 رنگ پایداري. گیري نمایید نانومتر اندازه 255بالنک معرف در طول موج 

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

 .تماس حاصل فرمائیدشیمی  زیست

 

 :محاسبه

                           ASample                                                        

Glucose (mg/dl) =                             Calibrator or Standard conc. 

                                        ACalibrator                                           

 mg/dl  0.056= mmol/L  :تبدیل واحد  

 :مقادیر طبیعی 

  mg/dl   (90-35) :  نوزادان

 mg/dl  (127-70) :کودکان

 mg/dl  (115-70) :بزرگساالن

CSF: (50-80)  mg/dl 

 mg/24h  500> :ساعته 11ادرار 

 :کیفی کنترل
استفاده شیمیزیست Zitcal-U از کالیبراسیون جهت وZitrol- N&P  کنترلهاي سرم از میتوان کیفیکنترل جهت

 .نمود

 

 :خصوصیات علمی کیت 
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BETWEEN - Day (n=20) 
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 mg/dl 400 :ماکزیمم حد سنجش

 mg/dl 3.0 :حساسیت

 r =  0.990 -0.2666            ×     Y=1.0303  نمونه سرم 155 در مقایسه با   : صحت

 : دقت 

Glucose Assay Kit 
 

 

IVD ISO 13485:2003 REF  10-505 

  به روش دستی و دستگاهی و ادرار انسانCSFگلوکزدرسرم،پالسما، گیري اندازه جهت  

 : اهمیت کلینیکی
 . برخوردار میباشد از اهمیت باالیی دیابت مبتال به بیماران ودرمان تشخیص،کنترل گلوکز براي میزان گیري اندازه

تغذیه روزانه و یا با وجود  Epinephrineو  Insulin ،Glucagon: هاي تنظیم کننده مانند هورمون

تست گلوکز از جمله . تمرینات شدید ورزشی میزان قند خون را نسبتاً در یک محدوده تنظیم میکنند

ساعته  5هاي دیگر از جمله قند  هاي بیوشیمی یک آزمایشگاه میباشد که به همراه تست روتین ترین تست

 قند باالي. کربوهیدراتها میباشدنارسایی گلوکز خون اکثراً مرتبط با متابولیسم. انجام میگیرد

 >300 mg/dl  میتواند ناشی از کتواسیدوزو کماي"Hyperosmolar" پایین بودن طوالنی قند . باشد

 . میتواند باعث آسیب مغزي برگشت ناپذیر شود (mg/dl 30>)خون 

 ENZYMATIC/GOD-PAP   :روش
 :اساس روش

کند که در مجاورت آنزیم پراکسیداز با فنلل و   آب اکسیژنه آزاد می اکسیداز آنزیم گلوکزتحت تأثیرگلوکز 

شدت رنگ حاصلل متناسلب بلا مقلدار     . دهد آمینوآنتی پیرین تشکیل کمپلکس رنگی کینونیمین می -4

 .شودگیري می نانومتر اندازه 495-215باشد که در طول موج  گلوکز موجود در نمونه می

D-Glucose  O2 
 

Oxidase  Glucose
 D-Gluconic  acid  H2O2 

H2O2  Phenol  4-Aminoantipyrine  Peroxidase
 Red-dye  H2O 

 :ها معرف

Presentation:   500 test Content Storage 
Glucose Assay reagent 5  100 ml 2-8°C 

 

 

Presentation:   300 test Content Storage 
Glucose Assay reagent 3  100 ml 2-8°C 

 
 

 :شرایط نگهداری

باشند، مشروط  درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروي ویالها پایدار می 5-8ها در دماي  معرف

. ها در مقابل نور خودداري شود از فریز نمودن و قرار دادن معرف. براینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند

 .هادارد ها نشان از خرابی معرف کنترل کدورت و یا ناتوانی در خوانشوجود 
 .باشدمصرف می آماده  معرف :ها سازی معرف آماده

 :یادداشت

  .قابل خوانش باشد فتومتر یا آناالیزر نوع تغییر داد تا با هرتناسب  هنمونه و معرف را ب حجممیتوان  -1

درصد 9/5 فیزیولوژيبا سرم  بالنک سرم حذف با میتوان را شدید یکلیپم هاي سرم کدورتتداخل -5

NaCl  تصحیح نمود. 

در این هاي طبیعی  بیلی روبین و کراتینین در غلظت گلوتاتیون، اسیداوریک، سکوربیک،آ اسید -7

 .تداخل ندارندآزمایش 

رقیق  NaCl درصد 9/5سرم فیزیولوژي با  1 + 5را به نسبت  mg/dl 400هاي بیش از  نمونه  -4

 .ییدضرب نما 7عدد را در نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه  

 :آزمایش نمونه مورد
 .و ادرار CSF، دارEDTA یاهپارینه ی پالسما ،بدون همولیز ناشتا سرم

گیري  ساعت پس از نمونه 1مدت  طی حداکلثر بایست می پالسملا یا سلرم از گلیکولیز، جلوگیري جهلت

 .از خون تام جدا شود

CSF :میکرولیتر  75حداقل میزان نمونه جهت انجام آزمایش . نمونه را بالفاصله سانتریفیوژ و جدا نمایید

 .ماه پایدار میباشد 1درجه سانتیگراد تا  5-8ساعت و در دماي  8نمونه در دماي اتاق تا . میباشد

 . آوري نمایید استیک جمعلیتر اسید  میلی 2ادرار را در ظرف تمیز و تیره همراه با : ساعته 54ادرار 

 .ساعت پایدار میباشد 48ساعت و در فریزر تا  5درجه سانتیگراد تا  5-8نمونه در دماي اتاق و یا 


