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CD-Chex 

 Plus BC 

 Kontrolka plné krve pro imunofenotypizaci na 
průtokových cytometrech Beckman Coulter 

Výhody CD-Chex Plus BC : 
CD-Chex Plus vyšetří přesnost a reprodukovatelnost posloupnosti všech kroků 
pužitých při analýze vzorku – imunofenotypizaci : 
� Uspokojí požadavky kontroly kvality CAP a CDC 
� Poskytuje dvě hladiny CD4+ T-buněk 
� Prověří mAb reaktivitu 
� Prověří validnost přístroje 
� Prověří postup obsluhy 
� Prověří lyzační proces RBC   

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

 
CD-Chex Plus BC Katalog.č. 

1x3.0ml CD-Chex Plus BC CD4 Low 213371 

2x3.0ml CD-Chex Plus BC CD4 Low 213372 

5x3.0ml CD-Chex Plus BC CD4 Low 213377 

1x3.0ml CD-Chex Plus BC 213373 

2x3.0ml CD-Chex Plus BC 213374 

5x3.0ml CD-Chex Plus BC 213378 

4x3.0ml CD-Chex Plus BC Low/Normal 213375 

10x3.0ml CD-Chex Plus BC Low/Normal 213376 

 
STATS 

Streck nabízí svým zakazníkům zdarma zapojení se do mezilaboratorního sys-
tému 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 Plus BC je kompletní, pozitivní 
kontrola pro Beckman Coulter průtokové 
cytometry vyrobená z leukocytů a erytro-
cytů lidské krve, určená ke kompletní 
kontrole procedury  měření. Na rozdíl od 
čerstvého vzorku plné krve, CD-Chex Plus 
je stabilní 90 dní a poskytuje reprodukova-
telná data při denní kontrole kvality imuno-
fenotypizačních procedur.  
 
CD-Chex Plus nabízí kontrolu 22 nejběž-
nějších lymfoidních  a  myeloid-ních CD 
markerů zahrnující standardní HIV skupinu 
doporučenou CDC. Varianta kontroly 
CD34 Low nabízí sníženou úroveň těchto 
buňek (~ 200 buňek/10L ). 
 
CD-Chex Plus je k dispozici v plasto-
vých propichovatelných náběrovkách.. 
Toto balení je kompatibilní s Coulter 
PrepPlusTM pro automatické zpracování 
vzorků. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Značky a jména přístrojů jsou obchodními značkami  jejich držitelů 
 


