
          

 مواد و وسایل مورد نیاز: 
 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 600 منهدا در ىگیر ازهندا قابلیت با کالریمتر یا فتومتروسپکترا -2
 ) ادسانتیگر جهدر 1/0(  ادسانتیگر جهدر 37 رىما بن -3 
  هشد هکالیبر و قیقد سمپلر -4 
  بیآ و زرد تمیز و نو سمپلر كنو -5
 همایشگاآز عمومی ىستگاههاد -6
 شرکت توسط هشد عرضه رتواکالیبر مولتی از انمیتو(  معتبر رتواکالیبر یا اردستاندا-7

 .)دنمو دهستفاا پارس پیوند پویش
 

 نگهداري و پایداري:
 ار یالها پایدروى وبررج مندء نقضاایخ رتا تااد جه سانتیگردر 2-8ى مادر دها فمعر

اء جزایا ورت کدد جووند. دنگرده لوو آیالها بسته درب وینکه ابر وط مشر، می باشند
نانومتر  600ج مول طودر بالنک رى نوب یش جذافزاباعث ف ین معردر اجی رخا

 ند.ارپایدروز  60ن شدز بااز یالها پس ومیباشد. ف عالئم تخریب معراز ند که دمیگر
 
 :روش انجام آزمایش 

: یک کووت /  نانومتر 600: طول موج /  سانتیگراد درجه 25 یا 73: دما: پارامترها
 افزایشینوع واکنش: /  : مقابل بالنک معرفخوانش/  سانت

       
                  
  نمونه  اردستاندا   بالنک       
                 
  لیترومیکر1000  لیترومیکر 1000  لیترومیکر 1000  فمعر  
  لیترومیکر 10  لیترومیکر 10   -  اردستاندا / نمونه  

  

در ه ـقیقد 10ا ـیاد جه سانتیگردر 37ى مادر دقیقه د 5دن نموط مخلواز  پس
را هها ـنمونرى وـنب ذـپس جـسده، رـنکوبه کاد اسانتیگر هـجدر 25ى اـمد

  نمائید.ى گیرازهندا انومترـن 600ف در رـک معـل بالنـمقاب
  مستقیم میباشد.ر نودور از قیقه د 60نگ ارى رپاید  
      
 
  پارامترهاي این کیت براي آنالیزرهاي مختلف موجود است لطفاٌ جهت دریافت با

 تماس حاصل فرمائید. پارس پیوند پویشبخش فنی شرکت 
 

 محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

                                   Asample  
 Albumin (g/dl) = ------------------ ⋅ St. Conc.     

 یر طبیعی:دمقا
                                 AStandard  

  
  g/dl (5.2- 3.5) ن:گساالربز

0 -4 d (2.9 -4.4) g/dl  
4 d-14 y (3.8 -5.4) g/dl  
14-18 y (3.2 -4.5) g/dl  

 
عیین ت * توصیه می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را

 کند.*

 
 
 

 
 Albuminسنجش  کیت

   
                                            (BCG) 

REF:  PA17001-500    R 5 x 100               
REF:  PA17001-200    R 2 x 100              
ISO:  13485:2016                         
 

:مقدمه  
 

ن را خوى تئینهاوصد کل پردر 55-65و  ستاتئین پالسما ونترین پراوالبومین فرآ
ى لیگاندهاارى نگهدو حمل ده و در بوى سمزر احفظ فشاآن نقش ، هددتشکیل می 

لبومین ، آینابر وه میباشد. عالن مینه بدى آسیدهاامنبع و شته داخالت رى دبیشما
د به خورا نجیر بلند زبا ب چرى سیدهاو اکلسیم ، بینروبیلین همچودى متعداد مو

د به خورا ها و داروسنگین سمی ات ست فلزدر البومین قاآحمل میکند. و  گرفته
رى از بسیادر لبومینیمیا آخنثی کند. هیپورا نها آسمی ات ثراین عمل ابا د و بگیر
ء سو، بافتیت لتهابادر البومین آیش کاتابولیسم افزى، اکبدرىها مانند: بیمارىبیما

ارش گوه ستگاو دکلیهها د آب از یازفع و د Crohn`sرى بیماب، جذء سو، تغذیه
 د.میشوه یدد
 

 BCGروش : 
 

 :اصول آزمایش
نگ میکند ربی آ -کمپلکس سبزد یجاى اسیدامحیط م، در سرد در لبومین موجوآ

نگ حاصل ت رشدده و بوى گیرازهندانانومتر قابل  600-650ج مول طودر که 
 نمونه میباشد.د در لبومین موجوار آمتناسب با مقد

 
                                        Acid Ph 

Albumin + BCG         →        Albumin - BCG(complex) 
 

 محتویات کیت:
 

Content Description Reagent 
Bottle 

30 mmol/L  2.4 Citrate Buffer pH R 
11 mmol/L Bromocresol green 

 
 

 نمونه مورد آزمایش:
ت نیکه به مدربستن تودار.  EDTAیا و ینه رهپاى پالسما، همولیزون بدزه تام سر

در نمونهها دد. لبومین میگرآیش غلظت افزوق و اعروج آب از طوالنی باعث خر
ه ـجدر 2-8ى ماو در دیک هفته ت مداى براد جه سانتیگردر15-25ى ماد

 هستند.ار پایده ما 3ت مداى برر فریزه و در یک مات مداى براد رـسانتیگ
 

 :محصول سازي آماده
 میباشد.ف مصرده ماف آمعر

 
 
 



          

 
 

 : احتیاط در هنگام کار
سایل دد و از وعایت گرربا محلولها ر کام هنگاه در مایشگال در آزیمنی معموارد امو کلیه

 د.شوده ستفادى احفاظت فر
 
 فع پسماند :د
 د .پزشکی عمل شوزش مون و آما، درشت ابهدى وزارت لعمل هاراستوس دساابر
 

 ت :خالاتد
 گلیسرید تاى تر،  mg/dl 100هموگلوبین تا  mg/dl 40، بین تا روبیلی 

  500 mg/dlند.ارمایش ندآز نتیجهبر ى تاثیر 
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 کنترل کیفی:
ارس پیوند پ شرکت توسط که معتبر هاي کنترل سرم از میتوان کیفی کنترل جهت
 نمود. استفاده شود می عرضه پویش

 :بلعکس و) SI(المللی بین واحد به) conventional( معمول واحد تبدیل ضریب
                                1 g/l = 0.1 g/dL                  g/dL = 10 g/l 1 

     
Conventional unit g/dl 
SI unit g/L 

 
 خصوصیات علمی کیت:

 محدوده اندازه گیري: -1
 g/dl 6.0  کزیمم حد سنجش:  ام

 g/dl 0.1حساسیت:                 
 

 توجه:
صد در 9/0ژى فیزیولوم با سر 1+1به نسبت را  g/dl 6از بیش ى نمونهها ●

NaCl نمایید.ب ضر 2د عدرا در نتیجه ار و تکررا ش ـمایده، آزقیق نمور 

ده ستفااسمپلر نو ك نوو تمیز اى شیشه ى پیپتهااز مایش آزین م انجااجهت  •
 د.شو

 

 در مقایسه با کیت و کنترلهاي معتبر مشابه  صحت: -2

=0.982y=1.0154X + 0.0377                               R 
 

 دقت: -3
INTRA ASSAY (WITHIN-RUN) (n=20) 

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

CV% S.D. (mg/dL) Mean 
(mg/dL) 

 

1.22 0.03 2.44 Sample I 
1.13 0.05 4.42 Sample II 

CV% S.D. (mg/dL) Mean 
(mg/dL) 

 

2.45 0.06 2.44 Sample I 
2.47 0.11 4.44 Sample II 

 


