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ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100 
 

GLUCOSE STANDARD 100 
 

Кат. №: 5-121 Дата випуску інструкції: 12-2019 
 

 

Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції 
англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата  версії 
оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати. 

 
 

Назва набору Формат набору Кат. №: 
ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100 
ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 300 

1 x 5 мл 
1 x 5 мл 

5-121 
5-122 

 
ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100 та ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 300 призначені для 
калібрування визначення глюкози в сироватці крові або плазмі та 
спинномозковій рідині за допомогою ручного аналізу. 
Стандарти повинні використовуватися лише для діагностики in vitro, 
кваліфікованим лабораторним персоналом, лише за призначенням, за 
відповідних лабораторних умов. 
 
ВСТУП 
Глюкоза - це простий шестивуглецевий цукор. Окислювальний метаболізм 
глюкози забезпечує енергію для більшості клітинних процесів. Рівень 
глюкози в крові жорстко контролюється кількома гормонами. Підвищений 
рівень глюкози є класичною ознакою цукрового діабету. Аномалії рівня 
глюкози (гіпер- або гіпоглікемія) можуть бути спричинені також 
пухлинами підшлункової залози та захворюваннями печінки, щитовидної 
залози або надниркових залоз. 
 
СКЛАД 
ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100 та ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 300 є однорівневими 
рідинними стандартами, приготованими на буферній основі. 
Точна концентрація стандарту надрукована на етикетці кожного флакона. 
 
ПІДГОТОВКА ТА ЗБЕРІГАННЯ 
Стандарти готові до використання. 
Стандарти при зберіганні при температурі 2-25 °C стабільні до закінчення 
терміну придатності, надрукованого на флаконі. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ 
 Зберігайте стандарти щільно закритими, коли вони не 

використовуються. 
 Для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та 

використання виробу зверніться до інформаційного паспорта 
безпеки. 

 
ВІДСТЕЖЕННЯ 
ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100 та ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 300 простежуються до 
референсного матеріалу SRM 965B. 
 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
Будь ласка, зверніться до місцевих законодавчих вимог. 
 

 

 

ВИРОБНИК 
 

ПЗ КОРМЕЙ С.А. 
вул. Віосенна, 22 

05-094 м. Ломянкі, Польща 
тел.: +48 (0) 81 749 44 00 
факс: +48 (0) 81 749 44 34 

http://www.cormay.pl 
 
 

 
 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК 
 

ТОВ «ДIАМЕБ» 
вул. Чорновола, 97 

м. Iвано-Франкiвськ, 76005 
тел.: +38 (0342) 775 122 
факс: +38 (0342) 775 123 
e-mail: info@diameb.ua 

www.diameb.ua 
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