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Standardní roztok 
 

URČENÍ POUŽITÍ 

Tento Standardní roztok se je určen k použití jako exkluzivní standardní roztok pro 

osmometry ARKRAY, Inc. 

 

ÚVOD 

Dva typy Standardního roztoku jsou navrženy pro exkluzivní použití s osmometry ARKRAY, 

Inc. Použití Standardního roztoku s těmito přístroji dělá měření osmotického tlaku, rychlejší, 

jednodušší a přesnější. Prosím, před použitím si pečlivě přečtěte instrukce níže. 

 

SLOŽENÍ 

300 mOsm Standardní roztok (modrý uzávěr) 

Obsahuje: Solný roztok (2 lahvičky, 20 ml každá) 

 

1000 mOsm Standardní roztok (červený uzávěr) 

Obsahuje: Solný roztok (2 lahvičky, 20 ml každá) 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Postupujte podle instrukcí uvedených v operačním manuálu příslušného přístroje. 

2. Nalijte dostatečné množství Standardního roztoku nebo vzorku do kepu/ů na vzorek. 

3. Pro kalibraci použijte pro STD1 deionizovanou vodu, pro STD2 300 mOsm 

Standardní roztok a pro STD3 1000 mOsm Standardní roztok. 

 

UPOZORNĚNÍ 

1. Pro měření použijte čisté kepy. Pokud v roztoku vidíte plavat nějakou nečistotu, 

odstraňte ji před měřením. Může to ucpat jehlu nebo hadičky. 

2. Nezaměňte pořadí roztoků při kalibraci. 

 

VAROVÁNÍ 

1. V případě, že Standardní roztok přijde do styku s očima, okamžitě je vypláchněte 

proudem vody a navštivte lékaře. 

2. Po použití pevně uzavřete uzávěry lahviček. Po otevření spotřebujte veškerý roztok tak 

rychle, jak je to jen možné (během 2 měsíců). 

3. Pokud kolem uzávěru Standardního roztoku narůstá sůl, dobře jej otřete před 

nalíváním roztoku do kepu. Pokud by byla sůl zanesena do kepu, koncentrace roztoku 

v kepu by se pozměnila a vedlo by to k falešným hodnotám kalibrace a nesprávné 

kalibrační křivce. 

4. Standardní roztok je kvalitní pouze během určené doby, pokud je správně uchováván. 

Pokud je skladován nesprávně během určené doby, nemusí být zachovány všechny 

charakteristiky roztoku. 

 



SKLADOVÁNÍ 

Zabraňte přímému slunečnímu světlu. Skladujte při pokojové teplotě (1 – 30 °C) pevně 

uzavřené. 

 

DATUM EXSPIRACE 

Datum je vytištěno na balení a na štítku na lahvičce. 

 

NÁVAZNOST HODNOT OSMOTICKÉHO TLAKU 

Hodnoty osmotického tlaku pro standardní roztoky jsou přiřazeny za použití materiálů a 

měřicích metod specifikovaných společností ARKRAY, Inc. 

 

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ 

                   Symbol                Popis 

 

Teplota skladování 

 

 

In vitro diagnostický zdravotnický prostředek 

 

Výrobce 

 

Číslo šarže 

 

Použití do 

 

Autorizovaný zástupce 

pro Evropské společenství 

 

 

Viz instrukce pro použití 

 

Tento produkt vyhovuje Nařízení 98/79/EC. 

 

 

 

 


