
  
 
 

Chloridy  
 
Thiokyanatanová metoda 
 
Jednosložková souprava, kapalné činidlo ke stanovení chloridů v lidském séru nebo plazmě. 
 
 
 
REF  Cont  
D01223 5x100 ml  
 
Parametry měření 
Metoda: Fotometrie, Endpoint měření, vzrůst absorbance 
Vlnová délka: 436 nm  
Teplota: 20-25, 37°C 
Linearita: v rozsahu 130 mmol /l  
Mez detekce: 0,33 mmol/l 
Mez stanovitelnosti: 1 mmol/l 

  
Princip 
Stanovení je založeno na následujících reakčních sekvencích: 
6 Cl- + 3 Hg(SCN)2 ↔ 3 HgCl2 + 6 (SCN)-

6 (SCN)- + 2 Fe3+ ↔ 2 Fe(SCN)3
 
Chloridové ionty ze vzorku reagují s nedisociovaným thiokyanatanem rtuťnatým za vzniku nedisociovaného 
chloridu rtuťnatého. Uvolněné thiokyanatanové ionty reagují s ionty železitými za vzniku barevného komplexu.  
 
Absorbance vznikajícího komplexu, měřená při 436 nm je přímo úměrná koncentraci chloridových iontů.  
 
Složení a koncentrace činidla 
Složky    koncentrace 
Thiokyanatan rtuťnatý   2,0 mmol/l 
Chlorid rtuťnatý   0,8 mmol/l 
Dusičnan železitý 20,0 mmol/l 
Kyselina dusičná 28,0 mmol/l 

Pufr, detergent, stabilizátory  
 
Příprava činidla 
Pracovní činidlo je připraveno k přímému použití. 
 
Stabilita a skladování činidla 
Činidlo skladujeme při laboratorní teplotě (15-25oC). Činidlo je stabilní po celou dobu exspirace, vyznačené na 
obalu, zabrání-li se kontaminaci po otevření originálního balení. Činidlo chráníme před světlem! Činidlo jehož 
absorbance je při 436 nm proti destilované vodě v 1 cm kyvetě vyšší než 0,07A nelze pro stanovení použít. 
Nedodržení uvedených doporučení zbavuje DIALAB jakýchkoliv závazků! 
 
Vzorek 
Sérum nebo plasma, bez hemolýzy. K stanovení je možné použít pouze heparinovou plasmu, ostatní antikoagulační 
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činidla mohou při stanovení interferovat. 
Odběr doporučujeme provést do zkumavky "VACUETTE" pro sérum červené, nebo 
 "VACUETTE" s heparinem zelené. 
Stabilita chloridů ve vzorku je jeden týden ve vzorcích skladovaných  při laboratorní teplotě nebo 2-8°C a 
minimálně 1 rok při –20°C. 

 
Provedení testu 
Činidla preinkubujeme na 25, 30 resp. 37 oC a  
Pipetujeme: Reag. blank Standard Vzorek 
Činidlo 1 ml 1 ml 1 ml 
Standard - 0,01 ml - 
Vzorek - - 0,01 ml 
Voda 0,01 ml - - 
Promícháme a inkubujeme 5 minut. Měříme absorbance standardu a vzorku proti reagenčnímu blanku při 436 nm 
do 30 minut. 
 
Kalkulace 
 Abs. Vzorku   
Chloridy v mmol/l = −−−−−−−−−  x C Standardu v mmol/l 
  Abs. Standardu   
 
Kalibrace 
Je možné použít různých komerčních standardů nebo kalibrátorů. Doporučujeme používat:  
    REF  
 DIACAL AUTO   D05485  
Chloridy standard  D95108 
 

Analytické parametry stanovení 
Linearita 
Metoda je lineární v rozsahu 130 mmol/l. Vzorky o hodnotě koncentrace chloridových iontů vyšší než 130 mmol/l, 
ředíme redestilovanou vodou a výsledek opakovaného vyšetření násobíme dilučním faktorem. 
 
Přesnost 
Reprodukovatelnost v sérii: 
Hodnota 97,5 mmol/l 112 mmol/l 121 mmol/l 
SD 1,88 3,62 2,75 
CV  % 1,93 3,23 2,27 
n 20 20 20 
 
Reprodukovatelnost mezi sériemi: 
Hodnota 99,2 mmol/l 110 mmol/l 121 mmol/l 
SD 2,19 2,31 1,72 
CV % 2,21 2,10 1,42 
n 20 20 20 
 

Interferující látky 
V literatuře se uvádějí případy interference při použití jiných antikoagulačních činidel kromě heparinu. Stanovení 
ovlivňuje případná přítomnost bromidů a jodidů  ve vzorku. Neinterferuje kyselina askorbová do koncentrace  
1703 μmol/l, bilirubin do 171 μmol/l a hemoglobin do 50 g/l. Interferuje lipemie. Young a spol. (4) uvádějí vliv 
léků a ostatních látek na výsledky stanovení.  
 
Referenční rozmezí 
Dospělí 95 – 105 mmol/l 
Děti 96-111 mmol/l 
1-7 dní 96-110 mmol/l 
7-30 dní 96-110 mmol/l 
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1-6 měsíců 96-110 mmol/l 
½-1 rok 96-108 mmol/l 
>1 rok 96-109 mmol/l 
 
Kontrola kvality 
Všechny komerční kontrolní séra, kde je uvedena hodnota pro tuto metodu stanovení.  
Doporučujeme používat: 

REF   
DIACON N   D98481 
DIACON P   D98482 
 

Automatizace 
Na požádání jsou k disposici aplikační listy pro běžné typy automatických analyzátorů. 
 
Odpadové hospodářství 
Prázdný obal zneškodněte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 
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Skladujte při 15-25 °C, nezamrazujte. 

 
Určeno pro "in vitro" diagnostické použití. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DIALAB spol. s r.o. 

Nám. Osvoboditelů 1, 153 80 Praha 5 
Tel./Fax:257 910 255 
            257 910 260 
            257 910 263 

e-mail: office@dialab.cz
IČO: 14889200 
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