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Lyofilizovaný sérový kalibrátor 

HDL Kalibrátor 
(kalibrátor HDL cholesterolu) 

Lyofilizovaný kalibrátor na lidském základu pro použití 
v testech pro kvantitativní in vitro stanovení cholesterolu 
v lipoproteinech s vysokou hustotou (HDL-C) pomocí 
fotometrických systémů. 

REF Obsah  
F03710SV 1 x 1 mL Samostatná vialka 
F03710VSV 1 x 1 mL Neoznačená samostatná vialka (OEM) 

Dodatečné nabízené: 

F03100 5 x 100 ml reagencie Cholesterol HDL přímý  
F03115 5 x   50 ml reagencie Cholesterol HDL přímý  

SLOŽENÍ KALIBRÁTORU 

HDL-cholesterol v matrici založené na lidském séru. 
Nereaktivní stabilizátory. 
Konzervanty. 

PŘÍPRAVA KALIBRÁTORU 

1. Vialku velmi opatrně otevřete, abyste zabránili ztrátě 
lyofilizovaného materiálu. 

2. Přidejte přesně 3 ml destilované vody (nepřesné rozpuštění 
kontroly a chyba v technice analýzy můžou zapříčinit 
nesprávné výsledky). 

3. Vialku zavřete a nechte stát 30 minut. 
4. Obsah kompletně rozpusťte jemným zakroužením. Vyhněte se 

tvorbě pěny. 
5. Netřeste! 

STABILITA A SKALDOVÁNÍ KALIBRÁTORU 

Skladování: Při 2-8 °C 
Stabilita: do uvedeného data exspirace  
Stabilita po zarobení:  
1 den při 18 – 25 °C  
7 dnů při 2-8 °C  
30 dnů při – 20 °C  
PO POUŽITÍ OKAMŽITĚ UZAVŘETE 
NEZAMRAZUJTE!  
Produkt nepoužívejte, pokud jsou ve vialce viditelné stopy 
mikrobiálního růstu.  
Nesprávné zacházení nebo skladování kalibrátoru mohou 
ovlivnit výsledky. 

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

1. Každá jednotlivá dárcovská jednotka určena pro použití při 

výrobě DIALAB HDL kalibrátoru byla testována pomocí FDA 

požadovaných testů na HBsAg, anti-HCV, a anti-HIV 1 a HIV 

2. Protože žádná metoda nemůže zaručit, že produkt 

odvozený z lidské krve neobsahuje virus HIV-1/2, hepatitidy B 

nebo hepatitidy C, je třeba s tímto materiálem a všemi 

pacientskými vzorky zacházet tak, jakoby byly schopny 

přenosu infekčních chorob. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

Postupujte prosím podle místních právních požadavků. 

DATA KALIBRÁTORU SPECIFICKÁ PRO ŠARŽI 

 HDL-cholesterol 

Hodnota 53.28 mg/dL 

Rozsah 49.81-59.85 mg/dL 

Šarže 290580 

Exspirace 2022-09-30 

Uvedená hodnota kalibrátoru je odvozena pomocí DIALAB reagencie HDL-
cholesterol přímý. 
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