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DIACON LIPIDS 
(Lipid Control Serum Normal) 

Lyofilizované kontrolní sérum pro kontrolu správnosti a 
přesnosti při kvantitativních stanovení tuků in vitro na 
fotometrických systémech. 
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3 x 3 ml 
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  kontrolní sérum 
  kontrolní sérum 

SLOŽENÍ 

Lyofilizované sérum na lidské bázi. 
Aditiva a čištěné složky lidského séra 

PŘÍPRAVA 

1. Velmi opatrně otevřete lahvičku, aby nedošlo ke ztrátě 
lyofilizátu. 

2. Přidáme přesně 3,0 ml destilované vody (jakákoliv ne-
přesnost při přípravě kontroly vede k chybám, které ovliv-
ňují spolehlivost získaných výsledků). 

3. Lahvičku opatrně uzavřete a ponechejte stát 30 minut. 

4. Pro kompletní rozpuštění obsahu promícháme lahvičku 
krouživým pohybem, aby nevznikla pěna. Netřepeme! 

5. Převeďte požadované množství do čisté nádoby na vzo-
rek. S kontrolou zacházejte stejně jako s pacientským 
vzorkem. 

 

Zmrazené podíly: 

Rozmrazujte ve tmě a při laboratorní teplotě (18 – 25 °C). 
Kontrolu nechejte zcela rozmrznout. Opatrně promíchejte a 
okamžitě použijte.  

STABILITA A SKLADOVÁNÍ 

Skladování: při 2 – 8 °C 
Stabilita: Po celou dobu exspirace viz štítek 
Stabilita po rekonstituce (dobře uzavřena): 
 15 –25°C 2 – 8 °C - 20°C 
NEFA: 8 hodin   7 dní není možné 
Ostatní analyty: 8 hodin   7 dní  30 dní 
UZAVŘETE OKAMŽITĚ PO POUŽITÍ! ZAMRAZIT POUZE 
JEDNOU! 
 

Nepoužívejte kalibrátor, pokud je v lahvičce viditelně patrný 
mikrobiální růst. 

Nesprávné použití nebo skladování kalibrátoru ovlivňuje kvalitu 
výsledků stanovení. 

LOT SPECIFICKÉ HODNOTY A ROZSAHY 

Koncentrace analytů jsou specifické pro daný LOT. Prosíme 
nahlédněte do přiložené tabulky. Hodnoty kontrolního séra pro 
každý analyt v seznamu byly získány za standartních podmí-
nek za použití činidel DIALAB.   
Rozmezí hodnot bylo spočítáno jako stanovená hodnota ± 
maximální přípustná odchylka jednotlivé hodnoty dle Guideli-
nes of the German Federal Medical Council (Rilibäk) z roku 
2003 (3). Pro analyty které nejsou uvedeny v Guidelines of the 
German Federal Medical Council (Rilibäk), jsou rozmezí sta-
noveny jako odchylka ± 20% ze střední hodnoty. Stanovené 
hodnoty mohou kolísat při použití různých činidel a metodolo-
gie. 
Doporučujeme každé laboratoři zkontrolovat si, jestli referenč-
ní rozsah odpovídá vlastním podmínkám a regulačním poža-
davkům. Pokud je to vhodné mohou být uvedené hodnoty 
brány jako doporučené a laboratoř si může stanovit vlastní 
průměrnou hodnotu a akceptovatelné rozmezí. 
Každá laboratoř by si měla stanovit nápravné opatření 
v případě odchylky výtěžnosti stanovení. Tuto odchylku může 
způsobit odlišné laboratorní postupy, přístroje, činidla nebo 

modifikované testovací metody. 

PROVEDENÏ TESTU 

Kontrolní sérum by mělo být používáno v souladu s příbalo-
vým letákem činidla pro provedení procesu analýzy.   

Každá laboratoř si musí stanovit vlastní nápravná opatření pro 

případ, že výsledek stanovení kontroly bude mimo stanovenou 

specifikaci. 
 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Kontrolní sérum je určeno pouze pro profesionální in vitro 
použití.. 
1. Při výrobě kontrolního séra byla použita krev evropských 

dárců. Tato krev byla testována na předepsaných soupra-
vách pro stanovení HIV1+2, HCV a HBsAg a byla shledá-
na negativní. Kromě toho byla testována na HCV a HIV 
metodou PCR. Vzhledem k tomu, že žádná testovací me-
toda nemůže plně zaručit, že produkty vyrobené z lidské 
krve neobsahují přenosné infekční nemoci, je nutné za-
cházet s tímto produktem, obdobně jako se vzorky pacien-
tů, jakožto s potenciálním infekčním agens.  

2. Před použitím si pozorně přečtěte bezpečnostní list a 
dodržujte bezpečnostní upozornění pro kontroly a kalibrá-
tory s.  

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Prázdný obal zneškodněte v souladu se zákonem o odpa-
dech. 
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