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Instructions for Use  
 

Brugervejledning  
suPARnostic® TurbiLatex Controls 
soluble urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) 

 
          T003 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktet er beskyttet af et eller flere amerikanske, 
europæiske og/eller udenlandske patenter.  
 
Se http://www.virogates.com for vejledning på andre sprog, 
eller kontakt din lokale distributør.  
 
ERKLÆREDE FORMÅL 
Til Professionel Laboratoriemæssig Brug. 
suPARnostic® TurbiLatex reagenserne anvendes til 
bestemmelse af soluble urokinase Plasminogen Activator 
Receptor (suPAR) i humant EDTA– og heparin-plasma i 
ng/mL.  
suPARnostic-kontrollerne bruges til verificering af kalibrerings- 
kurvens resultater.  
 
KITTET INDEHOLDER  
Kontrol 1, volumen: 1 ml (lav)  
Kontrol 2, volumen: 1 ml (medium)  
Kontrol 3, volumen: 1 ml (høj)  
Brugsanvisning  
 
Kontrollerne er klar til brug. Analysecertifikat med 
koncentrationer medfølger til hvert suPARnostic® TurbiLatex 
Controls kit.  
 
INDHOLD  
suPARnostic® TurbiLatex Controls består af tre opløsninger, 
med suPAR i humant plasma indeholdende 
konserveringsmiddel. Kontrolrne er klar til brug, Det humane 
plasma er testet negativ for Anti HBsAg, HIV ½ Ab, HIV-1 
RNA, HCV Ab, HCV RNA, HBV DNA & STS.  
 
MATERIALE, DER ER PÅKRÆVET, SOM IKKE MEDFØLGER  
• suPARnostic® TurbiLatex Reagent  
• suPARnostic®TurbiLatex Calibrator 
• Klinisk kemisk analyseudstyr  

• Justerbar pipette med spidser, 20 μl – 200 μl 
• Engangshandsker  
 
OPBEVARING OG STABILITET  
suPARnostic® TurbiLatex Controls skal opbevares på frost 
ved temperaturer på under 20°.  
Stabilitet nedfrosset: 4 måneder.  
Fem gange nedfrysning/optøning i løbet af holdbarhedstiden 
har ingen betydning for suPAR-koncentrationen.  
Kontrollerne bør ikke udsættes for sol, varme eller stærkt lys.  
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TESTPROCEDURE  
Efter hver kalibrering skal der foretages kvalitetskontrol af 
TurbiLatex-reagenser ved hjælp af suPARnostic® TurbiLatex 
Controls T003 eller en ekstern kontrol. Kvalitetskontrollens 
intervaller og grænser skal om nødvendigt baseres på det 
enkelte laboratoriums erfaring med og viden om TurbiLatex-
reagenserne. Hvis værdierne ligger uden for det øvre/nedre 
område, skal laboratoriet foretage korrigerende handlinger.  
 
Kontrollerne skal opbevares på frost og skal derfor tages ud 
ca. 30 minutter før validering for at tø op, så de opnår 
stuetemperatur. Kontrollerne bør ikke tøs op ved at udsætte 
dem for sol eller varme. Inden pipettering til målekuvetter skal 
kontrollerne blandes omhyggeligt (det anbefales at bruge en 
vortexmixer).  
 
Overfør en passende mængde af den blandede kontrol til 
kuvetten og udfør testen på samme måde, som hvis det havde 
været en patientprøve. Efter afsluttet kontrol bortskaffes 
kontrollerne i henhold til gældende lovgivning. Metoden for 
kvalitetskontrollen skal være den samme som ved måling af de 
kliniske prøver i henhold til applikationsparametrene, som er 
anført i Brugervejledningen for suPARnostic® TurbiLatex 
Reagents.  
 
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 
• Til professionel brug.  
• Brug ikke kittets komponenter efter den anførte 

udløbsdato. 
• Byt ikke om på hætterne på kontrolbeholderne, da det 

medfører risiko for kontaminering eller forveksling. 
• Bland ikke kontroller fra forskellige batches.  
• Undgå at mundpipettere eller indtage nogen af 

kontrollerne.   
• Undgå at ryge, spise eller drikke, hvor målingen udføres 

eller i områder, hvor der håndteres kontroller. 
• Undgå at indtage eller indånde aerosoler, og undgå at 

udsætte huden for dem.  
• Brug beskyttelseshandsker, og kassér biologiske prøver 

korrekt. 
• Kontrollerne skal behandles som smitsomt materiale, og 

der skal derfor træffes de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger. 

 
AFFALDSHÅNDTERING  
Bemærk, at suPARnostic® TurbiLatex kontrollerne er 
fremstillet af biologisk materiale og skal behandles som 
smitsomt materiale. Bortskaf ubrugte kontroller og affald i 
henhold til gældende lovgivning. 
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