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  همولیزات تهیه

  R3محلول  یا همولیزات1cc و کالیبراتور  λ 20 برای تهیه همولیزات -

 را با هم مخلوط کنید.   است شرکت پارس پیوند  HB A1Cکه داخل کیت 

 

   همها  کنترل ( وEDTA حاوی نمونه)  بیمار نمونههمچنین برای  -

 . شود تهیه همولیزات

 .  باشد می دقیقه  15حداقل  همولیزات تهیه بعداز الزم زمان - 

 ساعت  5 یخچال در و ساعت 2 اتاق دمای  در شده آماده همولیزاتپایداری  -

 می باشد.  

 

   توجه

 FDA تایید مورد های روش با کهتهیه شده است  انسان خون از هاالیبراتورک -

   Anti-HCV، آنتی بادی  HbsAg مواردی چون  و فاقد است شده آزمایش 

 می باشد.  Anti-HIV1&2تی بادی های نو آ

 به دلیل بروز عفونت های کار با آنها  حیندر  وجود توصیه می شود ، با این

 رعایت کرد.  بایستی اصول ایمنی احتمالی

 مصرف  یکبار و تمیز آزمایشگاهی وسایل،  آلودگیهر گونه  از جلوگیری برای -

   استفاده کنید. 

 

  روش امحاء

  شود.امحاء و بر طبق الزامات قانونی دور ریخته ا رعایت قوانین باید ب مواد مازاد 
 
 

   مقادیر

 

Units Target Method          ANALYTE 
%   5.2  immunoturbidimetric Calibrator 1   

%   7.4  immunoturbidimetric Calibrator 2 

%   11.3  immunoturbidimetric Calibrator 3 

%   14.5  immunoturbidimetric Calibrator 4 

 
 

 

 استفاده : مورد  

   ، پارس پیوندشرکت  HB A1Cکالیبراتور 

 در دستگاه های  HB A1Cبررسی کالیبراسیون برای  آمادهبه صورت 

 می باشد. آناالیزر بیوشیمی  

 

 :  آماده سازینحوه 
 مصرف می باشند. به آماده همه کالیبراتورها به صورت  

 

    ترکیبات

 انسانی ) اریتروسیت های انسانی ( با منشاء گلبول های قرمز  کالیبراتورها

 . باشند می

 

   پایداری
 در صورت و می باشند  شفاف قرمز رنگ بهدر حالت نرمال  کالیبراتورها -

 انقضاء به مرور، به رنگ سیاه تغییر رنگ می دهند.  

 . باشند می پایدار برچسب روی انقضاء تاریخ زمان تا ها کالیبراتور -

 کالیبراتورهای کدر شده ، قابل استفاده نمی باشد.  -

 روز ماندگاری دارند.   90درجه کالیبراتورها تا  20در دمای منهای   -

 

 

  شرایط نگهداری

 . کنید نگهداری نور از دور  و 2- 8 ℃دمای در - 

   20پیشنهاد می شود کالیبراتور آماده را تقسیم کرده و در دمای منهای  -

 درجه فریز کنید . 

 بسته  صحیحی طوره ب و  محکم آن درب  بایستی ها ویال کردن باز از پس -

 . گردد جلوگیری تبخیر و  آلودگی ایجاد از تا شود 

 

   ها محدودیت

 قرار ارزیابی مورد پیوند پارس  شرکتهای  کیت با ها این کالیبراتور -

 . شود بررسی باید آن  بودن مناسب ها کیت، برای سایر  اند گرفته 
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