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Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції
англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії
оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.
Ліофілізований калібратор людського походження для використання в
тестах з метою кількісного in-vitro визначення ліпопротеїнів високої
щільності Холестерину (HDL-C) на фотометричних системах
Кат. №:
F03710SV
F03710VSV

Вміст:
1 х 3 мл
1 х 3 мл

Додатково пропонуються:
F03100
5 х 100 мл
F03115
5 х 50 мл

КАЛІБРУВАЛЬНІ ДАНІ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ

Значення
ЛОТ:
Термін придатності:

HDL-Холестерин
55.5 мг/дл
TN176
2018-10

Дані значення калібратора, отримані з використанням реагентів DIALAB
HDL-Cholesterol прямий.
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Будь ласка, дотримуйтесь місцевих вимог.

HDL-C DIRECT Реагент
HDL-C DIRECT Реагент

ПІДГОТОВКА КАЛІБРАТОРА
1. Відкрийте
флакон
дуже
обережно,
уникаючи
втрати
ліофілізованого матеріалу.
2. Додати точно 3 мл дистильованої води (неточне відновлення
контролю і помилка в методиці проведення аналізу можуть
привести до помилкових результатів).
3. Закрити флакон ретельно і дати настоятися протягом 30 хвилин.
4. Повністю
розчинити
вміст
обережними
періодичними
перемішуваннями, уникаючи утворення піни.
5. Не трясіть!
ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ КАЛІБРАТОРА
Зберігання:
При 2 - 8 °С
Стабільність:
до закінчення терміну придатності
Стабільність після відновлення:
7 днів при температурі 2 – 10 °С
30 днів при температурі -20 °С
ЗАКРИВАТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ!
ЗАМОРОЖУВАТИ ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ!
Не використовуйте продукт, якщо є видимі ознаки росту мікробів у флаконі.
Неправильна обробка і/або зберігання калібратора можуть вплинути на
результати.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Увага.
Н317: може викликати алергічну реакцію шкіри.
Р261:Уникайте
вдихання
пилу/диму/газу/туману/випаровувань/аерозолів.
Р280: Одягайте захисні рукавиці/захисний одяг/захист для
очей/захист для обличчя.
Р303+Р361+Р353: При попаданні на шкіру (або волосся):
негайно зніміть увесь забруднений одяг. Промити шкіру
водою/душем.
Р333+Р313: при подразненні шкіри або висипі: зверніться до
лікаря.

Перекладач Романюк Н.П.

Кожна донорська одиниця, яка використана у виробництві
DIALAB HDL калібратора була протестована на HbsAg, антиHCV та анти-ВІЛ 1 і ВІЛ 2, за допомогою необхідних тестів FDA.
Оскільки тестовий метод не може гарантувати, що продукти,
отримані з крові людини, не містять вірусу ВІЛ-1/2 та гепатиту
В та вірусу гепатиту С, то цей матеріал та всі зразки пацієнта
повинні оброблятися так, ніби вони можуть передавати
інфекційні захворювання.

Одиничний флакон
Не мічений одиничний флакон (ОЕМ)

СКЛАД КАЛІБРАТОРА
HDL-холестерин в матриці на основі людської сироватки
нереактивні стабілізатори
консерванти
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