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CD-Chex 

 CD34 

 Kontrolka plné krve pro stanovení CD34 
pozitivních buněk  průtokovým cytometrem 

 
Skladování : 
 
2°– 10 °C 
Stabilita v uzavřeném stavu …. 90 dní 
Stabilita po otevření …………. 30 dní 

 
CD-Chex CD34 Catalog No. 

1x1.0ml (Level 1)  213336 

2x1.0ml (Level 1)  213337 

1x1.0ml (Level 2)  213346 

2x1.0ml (Level2)  213347 

2x1.0ml (Level 1, Level 2)  213338 

4x1.0ml (Level 1, Level2) 213339 

1x1.0ml (Level 3) 213382 

2x1.0ml (Level 3) 213383 

 

 
 
STATS 

Streck nabízí svým zakazníkům zdarma zapojení se do mezilaboratorního 
systému kontroly kvality. STATS poskytuje jednoduchý vstup dat šetřící čas a 
náležité osvědčení. Data mohou být zadávána dopisem, faxem, e-mailem. 
Uživatelé STATS mají nyní přímý přístup k výsledkům na www.streck.com. 
STATS-Link učastníci obdrží e-mailem upozornění,  že  jejich report je 
online k dispozici. 

                                           
 
 
  

 
 
 
 

Kontrolka plné krve 
CD-Chex CD34 zastupuje vzorky obsa-
hující CD34 pozitivní buňky mající stejné 
charakteristiky jako progenitorové buňky. 
CD34 pozitivní buňky mají nízký Side 
Scatter, CD34 výraz a nízký výraz CD45 
(v porovnání s lymfocyty). Produkt je 
k dispozici ve třech hladinách. Hodnoty 
v příbalovém letáku spadají do rozsahu : 
0,05% ( 3-5 buňek/µl ) pro hladinu 1, 0,5% 
( 30-50 buněk/µl ) pro hladinu 2 a 1,75% 
( 90-150 buněk/µl ) pro hladinu 3. 
 
  
Vícenásobná platforma 
CD-Chex CD34 je určen pro užití s BD 
ProCOUNTTM Progenitor Enumeration 
Kit, Beckman Coulter Stem-Kit a se 
systémem používajícím ISHAGE protokol 
pro stanovaní CD34 pozitivních buněk. 
Produkt může být užíván s různými systé-
my, reagenciemi a protilátkami třídy III. 
 
 
Bezpečnostní informace 
CD-Chex CD34 je vyroben z leukocytů a 
erytrocytů lidské krve. Materiál použitý v 
CD-Chex CD34 je testován na HIV, HCV 
a hepatitidu B, aby došlo k minimalizaci 
nebezpečí plynoucího z manipulace s tímto 
potenciálně infekčním materiálem. 
 

 

 

U.S. Patents 5,196,182; 5,260,048; 5,460,797; 5,459,073; 5,849,517; 5,811,099 
 


