
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEVEZETŐ 
 
A hematológiai automatákat rendszeresen ellenőrízni kell, 
hogy megbizonyosodjunk a műszer pontosságáról.  
 
A CÍMKÉN LÁTHATÓ IKONOK MAGYARÁZATA 
 

 

   

        

          
 

    
 
 
 
 
 

      
 
 
FELHASZNÁLÁSI CÉL 
 
Az ALBAcheck-Haem egy  unassayed 3 részből álló 
hemoglobin, teljes fehérvérsejtszám és teljes trombocita 
szám kontroll.  In vitro vizsgálatok céljára készült, az 
automatizált hematológiai rendszerek pontosságának 
követésére.  
 
A REAGENS LEÍRÁSA 
 
Az ALBAcheck-Haem térítésmentes véradók véréből 
készült és fixált emberi vörösvérsejteket, fehérvérsejteket és 
trombocitákat tartalmaz.  
 
TÁROLÁSI FELTÉTELEK 
 
A reagenst 2°C - 8°C között kell tárolni. Ne használjuk, ha 
zavaros vagy erősen hemolizált. A felülúszó enyhe 
elszíneződése normális jelenség. A reagens stabil a címkén 
feltüntetett lejárati időig.  
 
ELŐVIGYÁZATOSSÁG A HASZNÁLAT ÉS 
MEGSEMMISÍTÉS SORÁN 
 
A reagens formaldehidet és glutáraldehidet tartalmaz; 
mindkettő mérgező anyag és ennek megfelelően kezelendő. 
A végtermékhez neomicin szulfátot adtak. A neomicin szulfát 
minősítése: gyulladásokozó. Minden donorvért levizsgáltak, 
és mind nemreaktív eredményt adott a HBsAg, anti-HIV 1/2 
and anti-HCV vizsgálatokban.  
Mivel a reagens emberi eredetű, nagy gonddal kell eljárni a 
használat és megsemmisítés során, mert potenciális 
fertőzésveszély áll fenn. 
A reagens csak  in vitro professzionális használatra való. 
 
VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK 
 
Általános tudnivalók 
 
Ezt a reagenst az alábbi műszerekkel való használatra 
validálták, ezért megfelelősége más műszerekre nem 
szavatolható.  
 
Sysmex KX21 
Coulter ONYX 
 
 
 
AJÁNLOTT TECHNIKÁK 
 
Vegyük ki az ALBAcheck-Haem reagenst a hűtőből és 15 
percig hagyjuk felmelegedni a környezeti hőmérsékletre.   
Alaposan keverjük össze a cső tartalmát a cső oda-vissza 
borogatásával (x10). 
Ismételjük meg az eljárást amíg a csövek tartalma 
egyenletesen nem oszlik el.  

Helyezzük egy mechanikus rázóra, amíg nincs használatra 
kész állapotban.  
Elemezzük a használt műszer előírásai szerint.  Nézze meg a használati utasítást Használat után tegyük vissza a hűtőbe.  
Állítsuk fel a saját laboratóriumra vonatkoztatva a várható 
eredmények táblázatát és igazoljuk, hogy a kapott értékek az 
elfogadható határokon belül vannak.  
 
MINŐSÉGELLENŐRZÉS 

ALBAcheck® - Haem 
NORMÁL KONTROLL 

 

Ez a tájékoztató a Z495 termékre vonatkozik 

 
Ez egy minőségellenőrzési reagens, ha az ajánlott 
technikával használva kielégítő a teljesítménye, ez egyben a 
kontroll megfelelő szintjét is jelzi.  
 
A TELJESÍTŐKÉPESSÉG KORLÁTAI 
 
Az ALBAcheck-Haem csak a hemoglobin, teljes 
fehérvérsejtszám és teljes trombocitaszám mérése 
pontosságának kontrolljára alkalmas.  
Az ALBAcheck-Haem csak a teljes fehérvérsejtszámra 
nézve ad értéket, nem tesz különbséget a fehérvérsejtek 
között.  
Nézze meg a műszer használati utasítását a 
teljesítőképesség specifikációjára vonatkozóan, ha az értékek 
kívülesnek az elvárható tartományon. 
A nem megfelelő technikák érvényteleníthetik a termék által 
adott eredményeket. Rendellenes eredményeket okozhatnak 
a vizsgálati anyagok beszennyeződése, a nem megfelelő 
keverés, a nem megfelelő reakcióhőmérséklet, az anyagok 
nem megfelelő tárolása és a reakció valamely tagjának a 
kimaradása.  
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A TELJESÍTŐKÉPESSÉG SPECIFIKUS JELLEMZŐI 
 
Az elvárható eredmények: 
 
Hemoglobin  12,5 – 13,5g/dL 
Teljes fehérvérsejtszám  4,0 – 10,0 x 103/L 
Trombocitaszám  160 - 280 x 103/L 
 
A KIADÁS DÁTUMA 
 
2007. február 26. 
 
 
További információért vagy tanácsért forduljon a helyi 
terjesztőhöz. 
 
Gyártó: 
 
 
Alba Bioscience 
Ellen’s Glen Road 
Edinburgh 
Scotland, UK 
EH17 7QT 
 
Tel: +44 (0) 131 536 5907 
Fax: +44 (0) 131 536 5897 
E-Mail: customer.services@albabioscience.co.uk 
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Gyártási szám 

Felhasználható (év-hó-nap) 

  8°C 
Tárolási hőmérsékleti tartomány (2°C– 8°C) 
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In vitro orvosi diagnosztikus eszköz 
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