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Použití 
ADAMS A1c kalibrátor je určen výhradně pro kalibraci analyzátoru ADAMS A1c HA-8160. Slouží pro 

dvoubodovou kalibraci použitím High a Low kalibrátorů rozdílných koncentrací. 

 

Obsah balení 
ADAMS A1c Calibrator Low : Ekvivalent  6ml x 3 lahvičky 

ADAMS A1c Calibrator High : Ekvivalent  6ml x 3 lahvičky 

ADAMS A1c Calibrator Diluent : 15ml x 3 lahvičky 
 

Příprava 
Před přípravou nechte kalibrátory ( Low a High ) vytemperovat na pokojovou teplotu. Přidejte přesně 6ml 

Diluentu do každého kalibrátoru a uzavřete víčkem. Nechte lahvičky při pokojové teplotě asi 10 minut a potom 

je několikrát převraťte dnem vzhůru, až je kalibrátor dokonale rozpuštěný. ( Lahvičkou netřepejte, aby se 

nevytvořila pěna! ) 

 

Skladování a stabilita 
Neotevřené kontroly uchovávejte při teplotě 2-8°C a spotřebujte do data exspirace. 

Připravené kontroly uchovávejte při teplotě 2-8°C a spotřebujte do 8 hodin od přípravy. 

Použití po delší době nezaručuje správné výsledky.   
 

Upozornění 
Potřísněnou pokožku, ústa nebo oči okamžitě opláchněte vodou. V případě obtíží vyhledejte lékaře. 

Tento materiál je vyroben z krve negativně testované na HBs antigen, HIV-1, HIV-2 a HCV protilátky. Přesto 

s ním však zacházejte jako s potenciálně infekčním. 

 

Další opatření 
Pro zabránění bakteriální kontaminace uchovávejte i neotevřené lahvičky při teplotě 2-8°C. 

Materiál se dodává v lyofilizované formě ve vakuovaných lahvičkách. Otevírejte proto lahvičky pomalu a 

opatrně, aby nedošlo k rozsypání obsahu. Zamezte ztrátě materiálu, který může ulpívat na víčku. 

Nepoužívejte připravenou kontrolu, jestliže dojde  k jejímu zakalení nebo k bakteriální kontaminaci. 

Nepoužívejte po datu exspirace uvedeném na obale. 

 

Referenční hodnoty 
Referenční hodnoty se mohou měnit podle šarží. Před použitím tyto hodnoty vždy překontrolujte.   

 

Likvidace 
Likvidujte jako biologický odpad dle příslušných nařízení. 

 
Materiál 
Lahvičky jsou zhotoveny z následujících materiálů: 

Kalibrátory: Lahvička Sklo   Diluent: Lahvička Polypropylen  

  Víčko  Polypropylen   Víčko  Polypropylen 

  Zátka  Butylová pryž 

 
Určeno pouze pro IN VITRO diagnostiku. 
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