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Οδηγίες χρήσης  

Βαθμονομητές suPARnostic® TurbiLatex (Calibrators) 
Διαλυτός υποδοχέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσης 
(suPAR) 

 
 T007 
 
suPARnostic® και ViroGates είναι 
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της 

ViroGates A/S Δανίας 

@2008 ViroGates 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

 

ViroGates A/S  

Banevaenget 13 Birkeroed 3460,  

Δανία  

Τηλ: +45 2113 1336  

Skype: Virogates 

www.virogates.com 

 

Το προϊόν προστατεύεται από μία ή περισσότερες πατέντες καταχωρημένες στις 

ΗΠΑ, την Ευρώπη και άλλες χώρες.  

Παραπομπή στην ιστοσελίδα http://www.virogates.com για τις οδηγίες χρήσης σε 
άλλες γλώσσες. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για 
οδηγίες στη γλώσσα σας.  
 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση  
Το αντιδραστήριο suPARnostic® TurbiLatex χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
του διαλυτού υποδοχέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσης 
(suPAR) στο ανθρώπινο πλάσμα με EDTA ή Ηπαρίνη σε ng/mL.  

Οι Βαθμονομητές suPARnostic® χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της προτύπου 
καμπύλης όπου προβάλλονται οι μετρήσεις του suPAR. Το κιτ T007 χρησιμοποιείται 
στα αναλυτικά συστήματα της Siemens Healthcare A/S και Abbott. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ 

1. Βαθμονομητής 1, όγκος: 1 mL (Τυφλό). 

2. Βαθμονομητής 2, όγκος: 1 mL(Χαμηλό). 
3. Βαθμονομητής 3, όγκος: 1 mL. 

4. Βαθμονομητής 4, όγκος: 1 mL. 

5. Βαθμονομητής 5, όγκος: 1 mL. 

6. Βαθμονομητής 6, όγκος: 1 mL (Υψηλό). 

7. Οδηγίες χρήσης. 

 

Οι βαθμονομητές είναι έτοιμοι προς χρήση. Το Πιστοποιητικό της ανάλυσης με τις 
συγκεντρώσεις είναι εσώκλειστο σε κάθε κιτ βαθμονόμησης suPARnostic® 

TurbiLatex Calibrators. Να μην  χρησιμοποιείτε NaCl ή νερό για το Τυφλό.  

 

http://www.virogates.com/
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ΣΥΝΘΕΣΗ 

Οι βαθμονομητές suPARnostic® TurbiLatex Calibrators αποτελούν έξι έτοιμα προς 
χρήση διαλύματα του suPAR σε ανθρώπινο πλάσμα που περιέχει συντηρητικά. Το 
ανθρώπινο πλάσμα εξετάστηκε για Anti HBsAg, HIV ½ Ab, HIV-1 RNA, HCV Ab, HCV 

RNA, HBV DNA και STS και βρέθηκε αρνητικό. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ  
• Αντιδραστήριο suPARnostic® TurbiLatex Reagents T006. 

• Οροί ελέγχου suPARnostic® TurbiLatex Controls T003. 

• Αναλυτής Κλινικής Χημείας. 

• Ρυθμιζόμενη πιπέτα με ρύγχη, 20 μL-200 μL. 

• Γάντια μιας χρήσης. 

 

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

Οι βαθμονομητές suPARnostic® TurbiLatex πρέπει να φυλάσσονται στην κατάψυξη 
σε θερμοκρασία -20°C ή χαμηλότερη. Σταθερότητα: 4 μήνες. Πέντε κύκλοι 
ψύξης/απόψυξης κατά την διάρκεια ζωής τους δεν επηρεάζουν τη συγκέντρωση του 
suPAR. Δεν συστήνεται η έκθεση των βαθμονομητών στον ήλιο, τη ζέστη ή σε 
υπερβολική ποσότητα φωτός.  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Το εργαστήριο πρέπει να καθορίζει τη δική του συχνότητα βαθμονόμησης. 
Συνιστάται η επανάληψη της βαθμονόμησης τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και η 
επαναβαθμονόμηση όταν ανοίγεται προς χρήση νέα παρτίδα των αντιδραστηρίων 
TurbiLatex. Οι βαθμονομητές πρέπει να φυλάσσονται σε καταψύκτη. Τουλάχιστον 
30 λεπτά πριν την βαθμονόμηση αφήνουμε τους βαθμονομητές να ξεπαγώσουν και 
να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Συνιστάται να αποφεύγεται να ξεπαγώνετε 
τους ορούς ελέγχου με  έκθεση στον ήλιο ή τη ζέστη. Πριν τη διανομή στις κυβέττες 
μέτρησης, οι βαθμονομητές πρέπει να αναδευθούν διεξοδικά (κατά προτίμηση σε 
αναδευτήρα vortex). Μεταφέρετε τον κατάλληλο όγκο των βαθμονομητών στην 
κυβέττα και διενεργείστε τη βαθμονόμηση. Μετά την διαδικασία απορρίψτε τους 
βαθμονομητές σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η μέθοδος βαθμονόμησης πρέπει 
να είναι ίδια με εκείνη της μέτρησης των δειγμάτων σύμφωνα με τις παραμέτρους 
εφαρμογής που δίνονται στο φυλλάδιο suPARnostic® TurbiLatex Reagents Οδηγίες 
χρήσης.  
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

• Για επαγγελματική χρήση. 

• Μη χρησιμοποιείτε τα συστατικά του κιτ πέραν της ημερομηνίας λήξης.  
• Μην εναλλάσσετε τα καπάκια στα δοχεία των βαθμονομητών γιατί μπορεί να 
προκληθεί επιμόλυνση ή ανάμιξη.  
• Μην αναμιγνύετε βαθμονομητές από κιτ διαφορετικών παρτίδων.  
• Μη βάζετε την πιπέτα στο στόμα σας ή μην καταπίνετε τους βαθμονομητές.  
• Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε όταν διενεργείτε τη βαθμονόμηση ή σε περιοχές 
διαχείρισης των βαθμονομητών.  
• Μην καταπίνετε, μην εκθέτετε ανοιχτά τραύματα ή μην αναπνέετε αερολύματα.  
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• Φοράτε προστατευτικά γάντια και απορρίπτετε τα βιολογικά δείγματα με 
κατάλληλο τρόπο.  

• Όλα τα παρεχόμενα διαλύματα πρέπει να τα διαχειρίζεστε προσεκτικά και να τα 
απορρίπτετε σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.  
• Οι βαθμονομητές πρέπει να αντιμετωπίζονται σα μολυσματικό υλικό, επομένως 
πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ασφαλείας.  
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Σημειώστε ότι οι βαθμονομητές παράγονται από βιολογικό υλικό και πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σα μολυσματικά υλικά. Απορρίψτε τους μη χρησιμοποιημένους 
βαθμονομητές και τα απόβλητα σύμφωνα με τους εθνικούς, ομοσπονδιακούς, 
πολιτειακούς και τοπικούς κανονισμούς.  
 

Για επαγγελματική χρήση   

   

Αρ. Καταλόγου Βιολογικός κίνδυνος  Χρήση έως 

   
In vitro διαγνωστικές 
ιατρικές συσκευές  

Όρια θερμοκρασίας  Παρτίδα (LOT) Αρ. 
(Παρτίδα Batch Αρ.) 

 

 


