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ASO Control 

Kapalná kontrola založená na lidské bázi určená pro kontrolu imuno-

turbidimetrických stanovení ASO 

       

A00812 1x 1 mL ASO Control  

A00813 1x 5 mL ASO Control 

SLOŽENÍ 

DIALAB ASO Control je  založena na lidském séru. Obsahuje vysoké hladiny 

ASO v fosfátovém pufru. 
Azid sodný   0.095 % 

PŘÍPRAVA 

ASO Kontrola je kapalná a je určena k přímému použití. 

STABILITY AND STORAGE 

Skladování: při 2 – 8 °C 
Stabilita: Po celou dobu exspirace 
Stabilita po otevření: 6 týdnů při 2 – 8 °C 
NEZAMRAZUJTE! 

POKYNY PRO POUŽITÍ 

1. Pro kontrolu dodržujte stejný postup jako pro vzorky. 
2. Před použitím vytemperujte kontrolu na teplotu 22 – 28 °C. 
3. Kontrola by neměla být skladována při laboratorní teplotě déle než 6 

hodin. Lahvičku vždy dobře uzavřete víčkem, aby se zabránilo mikrobi-
ální kontaminaci. Kalibrátory skladujte při 2-8°C. 

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ 

1. Kontrola  je určena pouze pro "in vitro" použití. 
2. Každá jednotlivá krev od dárce, která byla použita k výrobě Diacal Auto 

byla shledána pomocí schválených metod FDA) jako negativní na 
HbsAg, anti-HIV 1+2 and anti-HCV agens. Vzhledem k tomu, že žádná 
testovací metoda nemůže plně zaručit, že produkty vyrobené z lidské kr-
ve neobsahují přenosné infekční agens, je nutné zacházet s tímto pro-
duktem, obdobně jako se vzorky pacientů, jakožto s potenciálním infekč-
ním. 

3. Reagencie obsahují azid sodný, nepožívejte. Zabraňte kontaktu s kůží a 
sliznicemi. V přítomnosti těžkých kovů (měď a olovo) vytváří azid sodný 
výbušné azidy. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Dodržujte platné předpisy pro nakládání s odpady. 

HODNOTY PRO AKTUÁLNÍ ŠARŽI 

Hodnoty a doba použitelnosti jsou specifické pro každou šarži. 

LOT: C2043  EXP: 2017/08 

Parametr Hodnota Rozsah 

ASO * 100.0 IU/mL 85.0 – 115.0 IU/mL 

ASO ** 165.0 IU/mL 140.0 – 188.0 IU/mL 

   * návazné na WHO standardisation 
 ** návazné na Siemens standardisation 
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