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Pro použití s ADAMS
TM

 A1C CALIBRATOR 80---------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Určení použití 
Kalibrace přístroje ADAMS

TM
 A1C series. 

 

Výstrahy a upozornění 
Zacházejte s tímto produktem a vzorkem jako biologicky nebezpečnou látkou. 

 

Varování: 
Tento produkt je vytvořený s lidskou krví, která byla testována a shledána negativní 

na Hepatitis B antigen, Hepatitis C Virus (HCV) a HIV1/HIV2 protilátky. Není však test, 

který by definitivně vyloučil infekčnost. Zacházejte s produkty se stejnou opatrností jako se 

vzorky pacientů. 

 

Osobní ochrana 

Při práci s tímto produktem nebo vzorky noste ochranné rukavice k zabránění expozice 

patogenním mikrobům. 

 

První pomoc 

Při zasažení pokožky, očí nebo úst tímto produktem nebo vzorky, okamžitě opláchněte 

velkým množstvím vody a použijte další příslušná opatření první pomoci. Vyhledejte lékaře. 

 

Příprava 
1. Vyjměte kalibrátor a speciální rozpouštědlo z lednice a nechte je přibližně deset minut stát 

při pokojové teplotě. 

2. Napipetujte přesně 3 ml rozpouštědla do každé lahvičky s kalibrátorem a uzavřete víčkem. 

3. Nechte lahvičky přibližně deset minut při pokojové teplotě, poté zlehka převracejte, abyste 

roztok pečlivě promísili bez vzniku bublinek, dokud není kalibrátor kompletně rozpuštěný. 

 

Poznámka: 

 Vykonávejte pečlivě, abyste zabránili vzniku bublinek při pipetování a míchání. 

 Nepoužívejte produkt, jestliže je zakalený nebo kontaminovaný bakteriemi po rozpuštění. 

 Uchovávejte produkt při teplotě mezi 2 °C a 8 °C po rozpuštění a spotřebujte během osmi 

hodin. 

 

Skladování 
2 °C až 8 °C 



Testovací postup 
Seznam součástí 

- CALIBRATOR 80 Low (lyofilizát) 

 Přibližně 3 ml x 3 lahvičky 

- CALIBRATOR 80 High (lyofilizát) 

 Přibližně 3 ml x 3 lahvičky 

- CALIBRATOR 80 Diluent 

 10 ml x 3 lahvičky 

Provozní postup 

Důležité: 

 Nepoužívejte tento produkt po uplynutí data expirace. 

 

Pro detailní instrukce, viz operační manuál pro ADAMS A1C. 

 

Standardní hodnoty 

Seznam standardních hodnot obsahuje následující dva druhy standardních hodnot. Před 

použitím se ujistěte, že kontrolujete příslušnou standardní hodnotu. 

1. IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) vyhovující 

hodnota 

2. NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) vyhovující hodnota. 

 

Standardní hodnoty na seznamu mohou být pozměněny podle šarže produktu. Vždy 

zkontrolujte standardní hodnoty před použitím. 

 

Omezení metody 

Uchovávejte tento produkt při teplotě mezi 2 °C a 8 °C po rozpuštění a spotřebujte během 

8 hodin. 

 

 

 


