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"DIACON P" 
 
KONTROLNÍ SÉRUM S DEKLAROVANOU HODNOTOU,  PATOLOGICKÁ 
 

REF  Cont  

D98482 12 x 5 ml  
D98482SV   1 x 5 ml 

 
Určení 
"DIACON P" je kontrolní sérum s deklarovanými hodnotami v patologickém rozsahu hodnot jednotlivých 
složek. Sérum je určené pro simultánní kontrolu přesnosti a správnosti běžných analytů (substráty, 
enzymy a elektrolyty) v klinicko-biochemických analýzách. Kontrolní sérum je vhodné pro použití jak v 
manuálních, tak automatických postupech stanovení 
 

Popis 
Lyofilizované kontrolní sérum obsahuje:  
Lidské sérum "pool" 
Enzymy, lidského a zvířecího původu 
Stabilizátory 
Výsledné hodnoty jednotlivých analytů jsou uvedeny v přiložené tabulce. 
 
 

Příprava  
Velmi opatrně otevřete lahvičku, aby nedošlo ke ztrátě lyofilizátu a přidejte přesně 5 ml destilované vody. 
Lahvičku opatrně uzavřete a ponechejte stát 30 minut. Obsah rozpusťte jemným krouživým pohybem 
lahvičky. Vyvarujte se prudkému třepání a vzniku bublin. Nesprávné použití a skladování kontrolního séra 
se může projevit na výsledku analýzy.  
    

Stabilita a skladování 
Datum exspirace lyofilizovaného kontrolního séra je uvedeno na štítku lahvičky.  

 20-25°C 2-8°C -20°C* 

Bilirubin (ve tmě) - 6 hodin 14 dní 

GPT 2 hodiny 2 dny 30 dní 

GOT 8 hodin 2 dny 30dní 

CK-NAC, CK-MB 4 hodiny 7 dní 30 dní 

Ostatní 8 hodin 7 dní 30 dní 

*pokud je zmraženo jen jedenkrát. 
 
 
 

Indikace nestability 
Produkt nepoužívejte v případě, že je evidentně patrný mikrobiologický rozklad kontrolního séra. 
 

Použití 
Kontrolní sérum by mělo být používáno v souladu s doporučeními pro provedení procesu analýzy.  V 
případě, že budete postupovat podle těchto doporučení  chová se kontrolní sérum stejně jako vzorek 
pacienta. 
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Výsledky 
Očekávané hodnoty jednotlivých analytů naleznete v přiloženém letáku. Hodnoty kontrolního séra pro 
každý analyt v seznamu byly získány za použití kapalných nebo práškových činidel DIALAB (neoznačené 
hvězdičkou).  Pokud byly ke stanovení použity jiné reagencie než  od firmy DIALAB je toto  označeno u 
použité metody hvězdičkou *. Pro jiné metody stanovení, reagencie ostatních výrobců, použití  jiných typů 
přístrojů, by si měl uživatel zkontrolovat platnost uvedených hodnot.    
 

Bezpečnostní opatření 
Kontrolní sérum je určeno pouze pro "in vitro" použití 
UPOZORNĚNÍ: Lidské sérum použité při výrobě tohoto produktu bylo testováno pomocí předepsaných 
souprav pro stanovení HIV, HCV a HBsAg a bylo shledáno negativním. Vzhledem k tomu, že žádná 
testovací metoda nemůže plně zaručit, že produkty vyrobené z lidské krve neobsahují viry HIV, hepatitis 
B a hepatitis C, je nutné zacházet s tímto produktem, obdobně jako se vzorky pacientů, jakožto s 
potenciálním infekčním agens. Nepipetujte ústy.  
 

Odpadové hospodářství 
Prázdný obal zneškodněte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 
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