
          

 محصول: سازي آماده 
 میباشد.ف مصرده ماف آمعر

 
 مواد و وسایل مورد نیاز:

 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 510 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
 

 پایداري: نگهداري و
درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروى ویالها پایدار می  2-8معرف ها در دماى 

باشند، مشروط براینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف 
ها در مقابل نور خوددارى شود. وجود کدورت و یا ناتوانی در خوانش کنترل ها نشان از 

 بی معرف هادارد.خرا
 
 :روش انجام آزمایش 

/  : یک سانتکووت /  نانومتر 510: طول موج /  سانتیگراد درجه 25 یا 73: دما: پارامترها
 افزایشینوع واکنش: /  : مقابل بالنک معرفخوانش

       
                  
  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
 راهها ـنمونرى وـنب ذـپس جـسده، رـنکوبه کاد اسانتیگر هـجدر 25ى اـمد

  نمائید.ى گیرازهندا انومترـن 510ف در رـک معـل بالنـمقاب
  میباشد.مستقیم ر نودور از قیقه د 60نگ ارى رپاید     
      
  پارامترهاي این کیت براي آنالیزرهاي مختلف موجود است لطفاٌ جهت دریافت با بخش

 تماس حاصل فرمائید. پارس پیوند پویشفنی شرکت 
 

 محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

 ASample 
 

 Glucose (mg/dl) = ------------------ ⋅ St. Conc. 
 

 یر طبیعی:دمقا
AStandard 

 

 
 

 mg/dl  (90-35) زادان:نو
 

 mg/dl (127-70) ن:کادکو
 

 mg/dl (115-70) ن:گساالربز
 

:CSF (50-80) mg/dl 
 

* توصیه می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین 
 کند.*

 

 
 Glucoseسنجش  کیت

   
                                            (ENZYMATIC/GOD-PAP) 

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

:مقدمه  
 

یابت دمبتال به ران بیمانمال و درکنتر،تشخیصاى گلوکز بران میزى گیرازهندا
، Insulinمانند: ه تنظیم کنندى هانمورمیباشد. هوردار االیی برخوـهمیت باز ا

Glucagon  وEpinephrine  شی ورزشدید ت یا تمریناو نه روزاتغذیه د جووبا
جمله از تنظیم میکنند. تست گلوکز وده دـک محـیدر بتاً ـنسن راوـد خـقنان میز
ى تستهااه میباشد که به همره مایشگاآزبیوشیمی یک ى تین ترین تستهارو
رتبط با ـماً کثرن از خوسایی گلوکرناد. میگیرم نجااساعته 2جمله قند از یگر د

از ی ـد ناشـنامیتو mg/dl 300<ى االـد بـتها میباشد. قنرامتابولیسمکربوهید
 ن طوالنی قند خودن باشد. پایین بو "Hyperosmolar"ى کماوز و یدـساکتو

(<30 mg/dl) د.برگشت ناپذیر شوى سیب مغزآند باعث امیتو 

 ENZYMATIC/GOD-PAPروش : 
 

 :اصول آزمایش
ه ـد کــیکنـمآزاد یژنه ـکساز آب ایدـکساوکز ــنزیم گلآأثیرـت تـتحوکز ـگل

کیل ــرین تشــنتی پیآوـمینآ -4و ل ــا فنــباز یدـکسازیم پرــنورت آاـمجدر 
ا ـنگ حاصل متناسب بت رد. شدــهدیــونیمین مــی کینـنگرپلکس ــکم
 550-500ج وـمل وـطدر ه ـد کـیباشـه مـنموند در وـوکز موجـگلار دـمق

 د.میشوى گیرازهندانانومتر 
ß-D-Glucose + O2 + H2O  GOD         D-Gluconic acid + H2O2  

H2O2+Phenol+4-Aminoantipyrine  POD       Quinone + H2O  

 محتویات کیت:

 
 نمونه مورد آزمایش:

 . CSFو EDTAسرم ناشتا بدون همولیز، پالسماى هپارینه یا 
 1جلوگیرى از گلیکولیز، سـرم یا پالسمــا مـی بایسـت حداکــثر طـی مـدت  جهـت

درجه  8- 2روز در دماى 3از نمونه گیرى از خون تام جدا شود. نمونه سرم  سـاعت پـس
 پایدار است.

CSF نمونه را بالفاصله سانتریفیوژ و جدا نمایید. حداقل میزان نمونه جهت انجام :
درجه  8-2ساعت و در دماى  8میکرولیتر میباشد. نمونه در دماى اتاق تا  30آزمایش 

 ر میباشد. ماه پایدا 1سانتیگراد تا 

 
 کنترل کیفی:

Reagent Bottle Description  Content  

R  

TRIS pH 7,4  92 mmol/L 
Phenol  0.3 mmol/L 
Glucose oxidase (GOD)  15000 U/L  
Peroxidase (POD)  1000 U/L  
4 - Amino antipyrine  2.6mmol/L 



          

 : 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 200هموگلوبین تا  mg/dl 20، بین تا روبیلی 

 800mg/dlند.ارمایش ندآز نتیجهبر ى تاثیر 
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ارس پ شرکت توسط که معتبر هاي کنترل سرم از میتوان کیفی کنترل جهت
 نمود. استفاده شود می عرضه پیوند پویش

 و) SI(المللی بین واحد به) conventional( معمول واحد تبدیل ضریب
 : بلعکس

    1 mmol/L = 18.016 mg/dL        mg/dL = 0.0555 mmol/L 1 
     

Conventional unit mg/dl 
SI unit mmol/L 

 
 خصوصیات علمی کیت:

 محدوده اندازه گیري: -1
 mg/dl 400.0  کزیمم حد سنجش:  ام

 mg/dl 5.0حساسیت:                 
 

 توجه:
ژى فیزیولوم با سر 4+1به نسبت را  400mg/dlاز بیش ى نمونهها ●
 5د عدرا در نتیجه ار و تکررا ش ـمایده، آزقیق نمور NaClصد در 9/0

 نمایید.ب ضر

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

=0.99942R                               y=0.9997X + 0.03871 
 

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

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

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

 

1.83 1.50 81.95 Sample I 
1.62 4.20 258.10 Sample II 

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

 

1.97 1.70 85.90 Sample I 
1.36 3.47 254.95 Sample II 

 


