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LDL Kalibrátor 
(kalibrátor LDL-cholesterolu) 

Lyofilizovaný kalibrátor na lidském základu pro použití v testech pro kvantitativní in vitro 
stanovení cholesterolu v lipoproteinech s nízkou hustotou (LDL-C) pomocí fotometrických 

systémů. 

REF Obsah  

F03711SV 1 x 1 mL Samostatná vialka 

Pouze pro profesionální in vitro diagnostické použití. 

OBECNÉ INFORMACE 

Životnost 24 měsíců od data výroby  
Skladování 2 – 8 °C 

ÚČEL POUŽITÍ 

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

SLOŽENÍ REAGENCIE 

Sérové lipemické složky, substráty a lipoproteiny v matrici založené na lidském séru. 

POTŘEBNÉ, ALE NEDODÁVANÉ MATERIÁLY 

 Klinický chemický analyzátor 

PŘÍPRAVA REAGENCIE 

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

2. Přidejte přesně 1 ml destilované nebo deionizované vody (nepřesné rozpuštění 
může zapříčinit nesprávné výsledky). 

3. Vialku opatrně zavřete a nechte produkt stát přibližně 30 minut na místě chráněném 
před světlem, dokud se lyofilizát úplně nerozpustí. 

4. Jemně zakružte. Vyhněte se tvorbě pěny. Netřeste! 

S produktem je třeba zacházet stejným způsobem jako s pacientskými vzorky a použít 
podle pokynů doprovázejících používaný přístroj nebo reagenční soupravu. 

SKALDOVÁNÍ A STABILITA 

Skladování: při 2-8 °C 

Stabilita: do uvedeného data exspirace, pokud se kalibrátor 
skladuje neotevřený 

Stabilita po rekonstituci:  

18 – 25 °C 1 den 

2-8 °C 7 dnů 

– 20 °C 30 dnů 

Po použití okamžitě uzavřete! 
Zamrazujte pouze jednou!  
Produkt nepoužívejte, pokud jsou ve vialce viditelné stopy mikrobiálního růstu.  
Nesprávné zacházení nebo skladování kalibrátoru mohou ovlivnit výsledky. 

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

1. Jednotky dárcovské krve použité pro výrobu byly testovány pomocí testovacích kitů 

s CE označením a byly shledány nereaktivní pro HBsAg, anti-HIV 1/2 a anti-HCV. 

HIV a HCV byly testovány také pomocí PCR. I přesto nemožno s jistotou pro 

biologický materiál vyloučit riziko infekce. S kalibrátorem je proto třeba zacházet se 

stejnou opatrností jako s pacientskými vzorky. 

POSTUP TESTU 

Pro pokyny k použití se obraťte prosím na příbalový leták reagencie. 

NÁVAZNOST 

Hodnota přiřazená kalibrátoru je návazná k NIST SRM 1951b. 

OMEZENÍ 

Produkt se nesmí používat po uplynutí data exspirace. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

Postupujte prosím podle místních právních požadavků. 

DATA SPECIFICKÁ PRO ŠARŽI 

292909 2023-12-31 

Parametr Přiřazená hodnota 

LDL-cholesterol 100.54 mg/dL 
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