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Brugervejledning  
suPARnostic® TurbiLatex Reagens 
soluble urokinase Plasminogen Activator Receptor 
 
         T006 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktet er beskyttet af et eller flere amerikanske, europæiske 
og/eller udenlandske patenter. 
 
Produkt T006 er valideret på det automatiseret udstyr Siemens 
ADVIA® Chemistry XPT System (ADVIA® er et varemærke 
tilhørende Siemens Healthcare A/S). Denne instruktion er 
gældende for det biokemiske instrument Siemens ADVIA® 

Chemistry XPT. 
 
Se http://www.virogates.com for brugervejledningen til andet 
biokemiske analyseudstyr samt 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 prøver i 
ng/mL. 
 
suPARnostic® is a prognostisk biomarkør for kronisk 
inflammation og immune aktivering på tværs af sygdomme. 
suPARnostic® kan bruges til risiko stratificering af medicinsk 
akutte patienter. 
 
suPAR ER EN MARKØR FOR SYGDOMSPROGNOSE 
suPAR er den opløselige form af urokinase Plasminogen 
Activator Receptor (uPAR). Mængden af suPAR er et udtryk for 
immun aktivering og inflammation.1 suPAR er en biomarkør, 
som er forhøjet ved tilstedeværelse af sygdom og øget 
sværhedsgraden af sygdommen.  
 
suPAR har en høj negativ prædiktiv værdi til udelukkelse af 
sygdomsprogression. Dette betyder, at patienter med et lavt 
(<3 ng/ml) suPAR niveau har en god prognose og en lav risiko 
for genindlæggelse og dødelighed3, hvilket understøtter 
beslutningen om udskrivning af patienten. Et højt suPAR niveau 
(<6 ng / ml) er et stærkt mål for kronisk inflammation og 
underliggende risiko for negative resultater, herunder 
dødelighed på kort sigt (på hospital, 30 dage eller 90 dage)2. 
Dette understøtter beslutningen om yderligere undersøgelse af 
patienten. 
 
Anvendelse af suPAR i klinisk rutine vil tilføje betydelig viden til 
patientens standardvurderingen hvilket er baseret på scorings 
systemer og standardparametre målt ved indlæggelse af akutte 
medicinske patienter. suPAR er meget anvendelig, f.eks. i 
akutafdelingen, især i relation til om patienten skal indlægges, 
samt til identifikation af ikke-diagnosticeret inflammatorisk 
sygdom. 
 
Et randomiseret interventionsstudie har vist, at op- eller ned-
triagering af patienter baseret på suPAR værdier øgede antallet 
af patienter, der skulle udskrives med 34%4 og reducerede 
antallet af indlagte dage5. 

 
 
 
 
FORVENTEDE VÆRDIER 
Alle mennesker har et målbart suPAR niveau. Hos raske 
bloddonorer (N = 9.305) ligger det gennemsnitlige suPAR 
niveau for mænd i alderen 18 - 65 år på 2,22 ng/mL (25-75 % 
interval fra 1,76-2,90 ng/mL)6 og for kvinder i alderen 18-65 år 
på 2,56 ng/mL (25-75 % interval fra 2,05 - 3,23 ng/mL)6. Hos 
patienter der er indskrevet på akutafdelinger, ligger værdien på 
ca. 3-6 ng/mL2,3,7, og hos patienter med alvorlige lidelser og 
organsvigt ligger suPAR ofte på værdier over 10 ng/mL8,9.  Jo 
højere niveau, jo større er risikoen for, at sygdommen udvikler 
sig, og desto værre er prognosen. 
 
TOLKNING AF suPAR 
suPAR Niveau Klinisk beslutning 

<3 ng/mL Understøtter beslutning om hjemsendelse. 
Den underliggende helbredstilstand er god, og 
prognosen for at overleve er høj. 

3-6 ng/mL Sygdomsaktivitet eller co-morbiditet er tilstede. 
Genindlæggelse samt forhøjet dødelighed forventes 
efter 6 måneders opfølgning. 

>6 ng/mL Øget opmærksomhed er nødvendig.  
Høj risiko for dødelighed. 
Yderligere tests er nødvendige for at finde den 
underlæggende sygdom.  

Tabel 1: Forenklet suPAR-klinisk beslutningsplan (data fra dansk 

hospital)3. 
 
Fortolkning af resultater skal foretages under hensyntagen til 
patientens kliniske historie og resultaterne af andre 
diagnostiske test. Beslutningen om udskrivning kan derfor ikke 
udføres udelukkende baseret på patientens suPAR niveau. 
 
PRINCIPPER BAG TESTPROCEDUREN 
suPARnostic® TurbiLatex test er en turbidimetrisk 
immunanalyse, der kvantitativt bestemmer suPAR i humane 
plasmaprøver. Testens første fase består i inkubation af prøver 
af human oprindelse (EDTA eller Heparin-plasma) med 
reagens R1. Efter 5 minutters inkubation tilsættes reagens R2, 
hvorefter reaktionen starter. Reaktionsbuffer R2 er en 
suspension af latexpartikler coatet med monoklonale antistoffer 
mod suPAR fra rotter og mus. Efter tilsætning af R2 starter 
aggregeringen af suPAR, og akkumuleringsniveauet 
bestemmes af mængden af spredt lys ved måling af 
lysabsorption. Før brug laves en lineær kalibreringskurve til at 
bestemme koncentrationen af suPAR i humane plasma prøver.  
 
REAGENSER OG MATERIALER 
Medfølgende reagenser; 
• Reagens 1 – Fortyndings Buffer. 

• Reagens 2 – Latex Partikel Reagens. 
• Brugervejledning.  
 
Dette kit indeholder R1 fortyndings buffer, der er klar til brug, 
samt R2-opløsning bestående af latexpartikler coatet med 
antistoffer mod suPAR. De medfølgende mængder er nok til en 
fuld kassette på Siemens ADVIA® Chemistry XPT System.  
 
Produkt/Buffer R1 i mL R2 i mL Antal tests 
T006 (ADVIA® 

Chemistry XPT 
System)  

17,7 6,9 188* 

*Antal af test henviser til det faktiske antal test i flasken, inklusive 
dødvolumen men ekskl. 12 test til kalibrering, når al reagens overføres til 
Siemens ADVIA® Chemistry XPT tomme kassette. 

 
Materiale, der er påkrævet, men som ikke medfølger;  
• suPARnostic® TurbiLatex Calibrators           T007 
• suPARnostic® TurbiLatex Controls               T003 
• Klinisk kemisk analyseudstyr 
• Justerbar pipette med spidser, 20 μL – 200 μL 
• Engangshandsker  
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ViroGates' 
logo er registrerede 
varemærker tilhørende 
ViroGates A/S Danmark. 
©2008 ViroGates  
Alle rettigheder 
forbeholdes.  

ViroGates A/S 
Banevaenget 13, 
3460 Birkeroed, 

Danmark 
Tlf.: +45 2113 1336 

Skype: Virogates 
www.virogates.com 



2 af 4 

PI 176 Udgave 1.0 DK • JUNI 2020 
 

 ANTAL BESTEMMELSER 
1 mL R2 reagens og 3 mL R1 reagens er nok til 40 tests på 
Siemens ADVIA® Chemistry XPT System. Dette inkluderer ikke 
dødvolumen i kassetterne.  
 
PÅFYLDNING AF REAGENSER 
Reagenserne skal overføres til de korrekte kassetter fra 
Siemens før de kan bruges på Siemens ADVIA® Chemistry XPT 
System. Reagens R1 overføres til position RTT 1 og R2 til 
position RTT 2. For yderligere oplysninger, se 
brugervejledningen for Siemens ADVIA® XPT fra Siemens 
Healthcare A/S  
 
 
OPBEVARING OG HÅNDTERING 
Opbevares ved 2-8°C.  
suPARnostic® Reagents producers med 12 måneders 
holdbarhed fra produktionsdatoen. Før brug skal du kontrollere 
udløbsdatoen på etiketten. 
Reagenserne har 8 ugers on-board stabilitet, når de holdes ved 
2-8°C og månedlig kalibrering udføres. 
Hvis reagenset ikke opbevares korrekt, kan reagensets 
stabilitet påvirkes, og det er muligvis ikke effektivt, og der kan 
opnås vildledende resultater. 
 
INDSAMLING OG HÅNDTERING AF PRØVER 
Prøvetype  Prøvekrav 
Plasmaprøve  10 µL 
 
INDSAMLING OG OPBEVARING AF PRØVER  
Blodprøvetagning skal foretages af uddannet og kvalificeret 
personale under antiseptiske forhold ved brug af godkendte 
teknikker for venepunktur. 
Til fremstilling af plasmaprøver trækkes fuldblod ind i et 
blodprøveglas indeholdende EDTA eller Heparin antikoagulant. 
Centrifuger blodet ved 3.000 x g i 1-10 minutter indtil blodceller 
og plasma er blevet separeret.  
 
Hæmolyserede, kontaminerede eller hyperlipæmiske prøver må 
ikke anvendes.  
 
PRØVESTABILITET 
Det foretrækkes, at prøverne analyseres hurtigst muligt, men 
EDTA- og heparin-prøver er stabile i: 
• 24 timer ved stuetemperatur (20-25°C) 
• 3 dage ved 2-8°C 
• -20°C ved længere opbevaring 
 
Fem gange nedfrysning/optøning over 5 dage har ingen 
betydning for suPAR koncentrationen i en prøve.  
 
KALIBRERING 
Sammen med suPARnostic® TurbiLatex skal suPARnostic® 
TurbiLatex Calibrators (T002) bruges til kalibrering. Laboratoriet 
skal selv finde frem til, hvor ofte der skal kalibreres, men det 
anbefales at gentage kalibreringen mindst en gang om 
måneden. Kalibrering er påkrævet, når en ny batch af 
suPARnostic® TurbiLatex tages i brug.  
 
KVALITETSKONTROL 
Efter hver kalibrering skal der foretages kvalitetskontrol af 
suPARnostic® TurbiLatex ved hjælp af suPARnostic® 
TurbiLatex Controls (T003) eller en ekstern kontrol. 
Kvalitetskontrollens intervaller og grænser skal baseres på det 
enkelte laboratoriums erfaring og viden. Hvis værdierne ligger 
uden for det øvre/nedre område, skal laboratoriet foretage 
korrigerende handlinger.  
 
TESTBEGRÆNSNINGER 
Klinisk prognosticering bør ikke baseres alene på resultatet af 
suPARnostic® TurbiLatex. Fortolkning af resultater skal 
foretages under hensyntagen til patientens kliniske historik og 
resultaterne af andre diagnostiske test, hvis sådanne er 
tilgængelige. 
 

NØDVENDIG TRÆNING 
For at bruge suPARnostic® TurbiLatex reagenser er det 
nødvendigt, at brugeren er fuldt uddannet i brugen Siemens 
ADVIA® Chemistry XPT System instrumenter. 
 
FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER VEDR. 
REAGENSER  
Til professionel laboratorie brug.  
• Brug ikke kittets komponenter efter den anførte 

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

medfører risiko for kontaminering eller forveksling.  
• Bland ikke reagenser fra forskellige batches.  
• Undgå frysning af kittets komponenter.  
• Undgå at mundpipettere eller indtage nogen af 

reagenserne.  
• Undgå at ryge, spise eller drikke, når testen udføres eller i 

områder, hvor der håndteres prøver eller reagenser.  
• Bland ikke plasmaprøver fra forskellige patienter eller fra 

forskellige blodprøver fra den samme patient.  
• Humane prøver kan være kontaminerede med infektiøst 

materiale. Undgå at indtage eller indånde aerosoler, og 
undgå at udsætte huden for dem.  

• Brug beskyttelseshandsker, og kassér biologiske prøver 
korrekt.  

• Vær opmærksom på mulig fortynding af suPAR ved 
transfusion, infusion eller lignende.  

   
PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA 
Nedenstående resultater er opnået ved brug af suPARnostic® 
TurbiLatex Reagens på Siemens ADVIA® Chemistry XPT 
System instrument. De viste data er gældende for Siemens 
ADVIA® Chemistry XPT System. 
 
RESULTATER  
Resultaterne er beregnet ved lineær regression Hvis der 
benyttes en anden metode end lineær regression, skal denne 
metode valideres. Kontroller kurven ved hjælp af suPARnostic® 
TurbiLatex Controls, og foretag korrigerende handlinger, hvis 
resultaterne ligger uden for den øvre og nedre grænse. 
 
MÅLEOMRÅDE  
Måleområdet for suPARnostic® TurbiLatex er 1,8 ng/mL til 16,0 
ng/mL på Siemens ADVIA® Chemistry XPT System 
instrumentet. 
Det frarådes at fortynde prøver udover måleområdet. 
 
ANALYTISKE GRÆNSER 
GRÆNSE FOR BLANK PRØVE (LOB) 
Tre humane plasmaprøver fortyndet i en faktor 1:16 med vand 
blev målt 20 gange. Der blev i alt lavet 60 blanke målinger på 1 
dag. 
  
DETEKTIONSGRÆNSE (LOD) 
Fem prøver med lav koncentration blev testet i 12 replikater i 2 
dage.  
 
LOD for suPAR blev bestemt i henhold til retningslinjerne i CLSI 
(Clinical and Laboratory Standard Institute)10 med en andel af 
falske positiver (α) på mindre end 5 % og falske negativer (β) 
på mindre end 5 %. Dette er baseret på 120 bestemmelser med 
60 blanke prøver uden suPAR og 60 prøver med lav suPAR-
koncentration. 
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KVANTIFICERINGSGRÆNSE (LOQ), LOQ=LOD 
Acceptabelt samlet fejlniveau = 30 % i forhold til suPARnostic® 

cobas c111. 
EDTA anticoagulant plasma prøve 
 LOB LOD LOQ 
Resultat 0,3 ng/mL 0,6 ng/mL 0,6 ng/mL 

Grænse Resultat < LOB 
LOB < Resultater < 
LOD 

Resultat ≥ 
LOQ 

Rapport 
Analyt ikke påvist; 
Koncentration 
< 0,3 ng/mL 

Analyt til stede, kan 
ikke kvantificeres; 
koncentration 
< 0,6 ng/mL 

Analyt kan 
beregnes 
≥ 0,6 ng/mL 

Heparin anticoagulant plasma prøve 
 LOB LOD LOQ 

Resultat 0,6 ng/mL 1,0 ng/mL 1,0 ng/mL 

Grænse Result < LOB 
LOB < Results < 
LOD 

Result ≥ 
LOQ 

Rapport 
Analyt ikke påvist; 
Koncentration 
< 0,6 ng/mL 

Analyt til stede, kan 
ikke kvantificeres; 
koncentration 
< 1.0 ng/mL 

Analyt kan 
beregnes 
≥ 1.0 ng/mL 

LOB, LOD og LOQ blev fundet i henhold til CLSI EP17. LOQ blev fundet 
med en modificeret CLSI EP17-protokol10. 

 
INTERFERENS 
Prøver med unormalt forhøjet indhold af hæmoglobin, lipider 
eller bilirubin kan interferere med testens resultat og følsomhed.  
 
De nedenfor anførte stoffer blev testet for interferens med 
suPARnostic® TurbiLatex. 
Referenceprøver (Ref. 1 ~1,5 ng/mL og Ref. 6 ~13,9 ng/mL) 
blev testet i tre replikater med tilsætning af interfererende stof. 
Resultaterne blev sammenholdt med kontrolprøven (Ref. 1 / 
Ref. 6 med 0,9 % saltvand). Den acceptable varians for klinisk 
relevans var sat til 2*SD for samme udstyr. 
 
Der blev ikke observeret interferens under disse 
koncentrationer. 
Stof Koncentration 
Bilirubin 350 µmol/l 

Hæmoglobin 1,4 g/l 

Triglycerider 3,3 g/l 

Interferensforsøgene blev udført ved hjælp af en modificeret CLSI EP7-
A2 protokol10. 

 
Følgende interferensforsøg blev udført, og der blev ikke 
observeret interferens under følgende koncentrationer: 
 
Stof Koncentration 
Reumatoid faktor >440 IU/mL 

HAMA Titer >640* 
*>640 gange mere aktivitet end ved en kendt negativ. Testet på Roche 
cobas® c111. 

 
Reumatoid faktor og HAMA-opløsninger blev klargjort ved at 
tilsætte koncentreret reumatoid og HAMA-opløsninger til 
humane plasmapuljer.   
 
I meget sjældne tilfælde kan gammopati, især type IgM 
(Waldenströms makroglobulinæmi), give unøjagtige resultater. 
Patienter med bekræftet anti-TPO eller andre autoimmune 
sygdomme har vist sig at interferere i enkelte tilfælde.  
 
Selv om der er taget forholdsregler for at minimere interferens, 
som skyldes heterofile antistoffer, kan der observeres fejlagtige 
resultater. Eventuelle suPAR niveauer over 10 ng/mL skal 
derfor undersøges nøje, og usædvanligt høje resultater, f.eks. 
over 20 ng/mL, kan være falske positive resultater, som skyldes 
interferens. 
Med henblik på diagnosticering skal resultaterne altid 
sammenholdes med patientens kliniske historik, kliniske forsøg 
og andre fund. 
 
 
 
 
 
 

LINEARITET  
suPARnostic® TurbiLatex er lineær fra 1,8 ng/mL til 26,5 ng/mL.  
 
HOOK-EFFEKT  
suPARnostic® TurbiLatex udviser ingen prozone-effekt ved 
koncentrationer under 47,5 ng/mL (som er den højest testede 
suPAR koncentration).    

 

SuPARnostic® TurbiLatex udviste ingen prozoneffekt i 
koncentrationer under 70,0 ng / mL (dette var den højest 
testede suPAR-koncentration).  
 
PRÆCISION 
Prøver med lavt, middel og højt indhold blev målt i to replikater i 
to særskilte kørsler i 20 dage. 
Faktorer som blev ændret i løbet af det intermediære 
præcisionsforsøg: 
• Operators (2 forskellige) 
• Reagenser (2 batches) 
• Kalibreringer (10 kørsler med 2 forskellige Calibrator-

batches) 
• Dage (20) 

 
EDTA anticoagulant plasma prøve 

Intermedi
ær 
præcision 

Gennems
nit 
ng/mL 

CV 
gentagels
er 

CV 
melle
m 
kørsle
r 

CV 
melle
m 
dage 

CV for 
samme 
måleudst
yr 

Lav 3.0 9.1% 6.9% 10.4% 13.8% 

Middel 4.7 7.8% 5.2% 5.8% 9.5% 

Høj 8.7 3.9% 2.6% 4.0% 5.3% 

Heparin anticoagulant plasma prøve 

Intermedi
ær 
præcision 

Gennems
nit 
ng/mL 

CV 
gentagels
er 

CV 
melle
m 
kørsle
r 

CV 
melle
m 
dage 

CV for 
samme 
måleudst
yr 

Lav 3.2 7.7% 3.7% 7.4% 10.0% 

Middel 4.5 7.0% 4.6% 6.4% 9.5% 

Høj 8.2 5.1% 2.0% 5.4% 7.4% 

4 replikater om dagen i 20 dage.  

 
NØJAGTIGHED (SAMMENLIGNING MELLEM METODER) 
SuPARnostic® TurbiLatex kittet er kalibreret mod en intern 
kontrol der er verificeret med suPARnostic® ELISA. Den 
maksimalt tilladte variation mellem suPARnostic® ELISA og 
suPARnostic® TurbiLatex er 15%, og mellem batches af 
suPARnostic® TurbiLatex er den 10%. 
 
Bias og korrelationsberegninger mod suPARnostic® ELISA 
blev udført for at estimere TurbiLatex evne til at kvantificere 
suPAR i patientprøver. I alt blev103 prøver målt med en batch 
af suPARnostic® reagenser, og resultaterne blev sammenlignet 
med suPARnostic® ELISA resultater. 
 
Resultater: 
prøve 
type 

Antal 
par 

Hældning Skæring 
med Y-
akse 

Pearson 
korrel. 

Interval 
ng/mL 

EDTA-
baseret 
Plasma 

105 0.87 0.15 0.998 
1.9-15.1 
ng/mL 

Heparin-
baseret 
plasma 

105 0.80 0.08 0.997 
2.1-13.8 
ng/mL 

X = suPARnostic® ELISA                    Y = suPARnostic® TurbiLatex 

 
AFFALDSHÅNDTERING 
Bortskaffelse af ubrugte reagenser og affald i henhold til 
gældende lovgivning.  
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Til professionel brug 

  

 
 

Katalognr. Indeholder nok til <n> 
test  

Mindst 
holdbar til 
 

 

  

In vitro 
diagnostisk 
medicinsk udstyr 

Temperaturgrænser Parti nr.  
(Batch-nr.) 

https://www.clsi.org/
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APPLIKATIONSPARAMETRE 
Siemens ADVIA® Chemistry XPT System 
 

Analytical Conditions Definitions Calculation 
  

         

 Condition No.  ## Version  ##     

         

 Reaction Time  10 min      

         

 Reagent Code  ##  Serum Sample Definition  Urine Sample Definition  

         

 R1 Reagent Definition  R2 Reagent Definition  Sample Vol.  Sample Vol.  

     5.00  0.00  

 Positions  Positions  Diluent Method  Diluent Method  

 ##  ##  None  None  

         

 Volume  Volume  Dilution Sample Vol.  Dilution Sample Vol.  

 75.00  25.00  0.00  0.00  

     Diluent Volume  Diluent Volume  

 Diluent Volume  Diluent Volume  0.00  0.00  

 0.00  0.00  Diluent Position  Diluent Position  

     0  0  

 Mix  Mix      

 Weak  Weak      

         

## - User defined value 

 

 

 

Analytical Conditions Definitions Calculation 
    

           

 Name  Display Name  Print Name  LIS Code    

 suPAR  suPAR  suPAR  suPAR    

           

 Enable or Disable    Main Wavelength   Secondary Wavelength  

  Enable   Disable  571 nm  None    

           

           

           

 Serum Repeat Definition (D1)        

 Reaction Sample Vol  Dilution Method  Dilution Sample Vol.  Diluent Volume  Diluent Position  

 0.00  None  0.00  0.00  0  

           

 Serum Repeat Definition (D2)        

 Reaction Sample Vol  Dilution Method  Dilution Sample Vol.  Diluent Volume  Diluent Position  

 0.00  None  0.00  0.00  0  

           

 Urine Repeat Definition (D1)        

 Reaction Sample Vol  Dilution Method  Dilution Sample Vol.  Diluent Volume  Diluent Position  

 0.00  None  0.00  0.00  0  

           

 Urine Repeat Definition (D1)        

 Reaction Sample Vol  Dilution Method  Dilution Sample Vol.  Diluent Volume  Diluent Position  

 0.00  None  0.0  0.00  0  
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Analytical Conditions Definitions Calculation 
  

               
 Decimals   SI  Unit   Calculation Method  Reaction Type  Abnormal Values   
 1   Common   ng/mL  2PA  Increasing  High  Low  
           999999.0  -999999.0  
 Maximum 

Limit 

 Limit Value  Variance          

 2 500  0.003  10.000      Urine     
           High  Low  
 Qualitative Judgement        999999.0  -999999.0  
               
 No              
               
 Reaction Detection Points            
           Calibration    
 Forward Point  Check Point 1        Calibration Method   
 0  0        Analyse Multipoint   
               
 Main Measurement   Prozone Detection Points      
 Start (Point m)  End (Point n)   Formula   Prozone Limit   Judge Limit  Single Point Settings  
 27  37  None  9.999  9.999      
           Multipoint Settings  
 Secondary Measurement  Prozone Main Measurement        
 Start (Point p)  End (Point r)   Start (Point m)  End (Point n)   Judge       
 0  0  27  37  Upper Limit      
               
     Prozone Secondary Measurement        
     Start (Point p)  End (Point r)         
     0  0        
               

 

 

          

 Multipoint Settings        

          

 Formula Axis Conversion Type Points Curve Type    

 Linear Correction No Conversion 6 Increasing   

 Minimum Replicates Minimum Abs. Separation  Max RMS of Fit   

 2  0.00  999.00   

          

 RBL   

  Blank is Zero  Blank - Any Value      

          

  Dilution 

method 

Dilution Sample 

Volume 

Diluent Vol. Diluent 

Position 

 Max Fit 

Deviation 

Max Replicates 

Deviation 

 

 1. None 0.00 0.00 CTT 0 99999.99 9.999  

 2. None 0.00 0.00 CTT 0 99999.99 9.999  

 3. None 0.00 0.00 CTT 0 99999.99 9.999  

 4. None 0.00 0.00 CTT 0 99999.99 9.999  

 5. None 0.00 0.00 CTT 0 99999.99 9.999  

 6. None 0.00 0.00 CTT 0 99999.99 9.999  

          

 
 
 


