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Käyttöohjeet  

suPARnostic® TurbiLatex Reagents 
 

            T012 

  
  
 
 

 
suPARnostic® TurbiLatex -testi on validoitu Siemens 
Atellica® -järjestelmässä. (Atellica® on Siemens 
Healthineersin tavaramerkki). 
Tämä tuote on suojattu yhdellä tai useammalla 
yhdysvaltalaisella, eurooppalaisella ja/tai ulkomaisella 
patentilla. 
 
Tämä huomautus koskee Siemens® Atellica -
järjestelmää. suPARnostic® TurbiLatex Reagents on 
validoitu Siemens Atellica®-järjestelmällä CSLI-ohjeiden 
mukaan. 
Tämä tuotekoko on sovitettu Siemens® Atellica -
järjestelmään tuote-numerolla T012 (200 testiä).   
 
Katso verkkosivuilta www.virogates.com käyttäohjeet 
muille biokemian analysaattoreille. Vaihtoehtoisesti voit 
pyytää paikalliselta jälleenmyyjältä ohjeita omalla 
kielelläsi.  
 
KÄYTTÖTARKOITUS 
Ammattikäyttöön laboratoriossa 
suPARnostic® TurbiLatex Reagents:seja käytetään 
liukoisen uro-kinaasin plasminogeeni aktivaattori 
reseptorin (suPAR) automaat-tiseen määrittämiseen 
ihmisen veriplasmassa ng/mL.  
suPAR on kroonisten tulehdusten ja immuuniaktivaation 
ennustava biomarkkeri kaikissa sairauksissa. 
suPARnostic® TurbiLatex -analyysia käytetään 
tunnistamaan tulehdus ja immuuni-aktivaatio potilailla, 
ja sitä käytetään akuuttien lääketieteellisten potilaiden 
riskien ennustamiseen. 
suPARnostic® TurbiLatex Reagents määritys on 
hiukkasparannettu turbidimetrinen immunomääritys 
(PETIA), joka on tarkoitettu käytettäväksi Siemens Atellica 
-biokemia -analysaattoreissa.  
 
suPAR ON MARKKERI TAUDIN ETENEMISELLE 
suPAR on urokinaasi plasminogeeni aktivaattori 
reseptorin (uPAR) liukoinen muoto. SuPAR-taso on 
immuuniaktivaation ja tulehduksen mitta. suPAR on 
biomarkkeri, joka lisääntyy riippuen taudin esiintymisestä 
ja vakavuudesta. suPAR:lla on suuri negatiivinen 
ennustearvo taudin etenemisen estämiseksi. Tämä 
tarkoittaa, että potilailla, joilla on alhainen suPAR-taso  

 
 
 
 
(<4 ng/mL)2, on hyvä ennuste ja pieni hoitoon 
takaisinoton ja kuolleisuuden riski3, mikä tukee potilaan 
kotiuttamispäätöstä. Korkea suPAR-taso (<6 ng/mL) on 
vahva merkki kroonisesta tulehduksesta ja haittatulosten 
riskistä, mukaan lukien lyhyen aikavälin kuolleisuus 
(sairaalassa, 30 päivässä tai 90 päivässä)4, mikä tukee 
päätöstä potilaan lisätutkimisesta. 
 
SuPAR:n käyttö kliinisessä rutiinissa antaa merkittävästi 
lisätietoa varhaisen varoituksen pistejärjestelmiin ja 
vakioparametreihin perustuvaan vakioarviointiin 
akuuttien lääketieteellisten potilaiden esivalinnassa. Siksi 
suPAR on laajalti sovellettavissa esimerkiksi ensiavussa, 
erityisesti potilaiden kotiuttamispäätöksissä ja 
diagnosoi-mattomien tulehdussairauksien 
tunnistamisessa.  
Klusterisatunnaistettu interventiotutkimus osoitti, että 
ylös- tai alaspäin triagoivat potilaat suPAR-tasojen 
perusteella lisäsivät kotiutettujen potilaiden määrää 
(matala riski) 34 %5 ja vähensivät sairaalapaikkapäivien 
määrää6. 
 
ODOTETUT ARVOT 
Kaikilla yksilöillä on mitattava suPAR-taso, ja terveillä 
veren-luovuttajilla (N=9305) mediaani suPAR-taso 18-
65-vuotiailla miehillä on 2,22 ng/mL (25-75 % välein 1,76-
2,90 ng/mL)7, ja 18-65-vuotiailla naisilla se on 2,56 ng/mL 
(25-75 % välein 2,05-3,23 ng/mL)7.  Ensiavussa käyvien 
potilaiden suPAR-tasot ovat noin 3-6 ng/mL3,4,8, ja 
potilailla, joilla on vaikea sairaus ja elinten vajaatoiminta, 
suPAR-taso on usein kaksinumeroinen9,10. Mitä korkeampi 
taso, sitä suurempi riski taudin etenemisestä on, ja sitä 
huonompi ennuste. 
 
suPAR-ARVON TULKINTA 

suPAR-
taso 

Kliininen päätös 

< 4 ng/mL Tukee kotiuttamispäätöstä. 

Perusterveydentila on hyvä, ja ennuste 
eloonjäämisestä on hyvä. 

4-6 ng/mL Tiettyä taudin aktiivisuutta tai samanaikaista 
kuolleisuutta esiintyy. 

Joitakin hoitoon takaisinottoja ja kohonnutta 
kuolleisuutta on odotettavissa kuuden 

kuukauden seurannan jälkeen. 

> 6 ng/mL Potilaan seuranta on tarpeen.  
Korkea kuolleisuusriski. Lisätestejä tarvitaan 

vakavan taudin löytämiseksi.  

Taulukko 1: Yksinkertaistettu suPAR:n kliininen 

päätöksentekokaava (tiedot Tanskan ja Kreikan sairaalasta)2,3. 

 
Tulokset on tulkittava ottamalla huomioon potilaan 
kliininen historia ja muiden diagnostisten testien tulokset. 
Siksi päätöstä kotiuttamisesta ei voida tehdä 
yksinomaan potilaan suPAR-arvon perusteella.  

suPARnostic® ja ViroGates-
logo ovat ViroGates A/S 
Denmarkin rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. 
©2008 ViroGates.  
Kaikki oikeudet pidätetään.   

ViroGates A/S 
Banevaenget 13 

Birkerød 3460, Denmark  
Tel: +45 2113 1336  

www.virogates.com 

https://virogates.sharepoint.com/sites/Laboratory/Shared%20Documents/REGULATORY/TECHNICAL%20FILE/TurbiLatex%20Reagents/9.%20Product%20Insert/Draft/www.virogates.com
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Testiperiaate 
suPARnostic® TurbiLatex -testi on turbidimetrinen 
immunomääritys-testi, joka määrittää kvantitatiivisesti 
suPAR:n ihmisen plasma-näytteissä.  
Reagenssissa olevat, anti-suPAR-vasta-aineilla 
(hiiri/rotta) päällystetyt ja lateksilla tehostetut partikkelit 
agglutinoituvat näytteessä olevan suPAR:n kanssa. 
Inkubaatioajan kuluessa muodostuu antigeeni-vasta-
ainekompleksi. Kompleksin koko arvioidaan käyttämällä 
spektrofotometristä tekniikkaa, jonka aallonpituus on 
noin 570 nm. Agglutinaation aiheuttama sameuden aste 
on näytteen suPAR-arvo. Mitä korkeampi suPAR, sitä 
suurempi sameus. 
 
Määritysaika on 10 minuuttia. 
• 1. inkubaatio: 75 µLreagenssia 1 ja 5 µLnäytettä. 
• 2. inkubaatio: Seokseen lisätään 25 µLreagenssia 2, 

ja antigeeni-vasta-ainekomplekseja muodostuu.  
• Näytteen sameus mitataan asetetuin aikavälein 

aallonpituudella 571 nm.  
• Tulokset määritetään kalibrointikäyrän avulla, joka 

on muodos-tettu mittaamalla joukko 
kalibraattoreita, joiden suPAR-pitoisuus tunnetaan.  

• Tulokset lasketaan määrittämällä absorbanssin ero 
2-pisteessä.  

 

REAGNESSIT JA MATERIAALIT 

Molemmat toimitetut reagenssit ovat käyttövalmiita. 
• Reagenssi 1: Laimennuspuskuri (glysiini-puskuriliuos 

(pH 8,2) ja säilöntäaineet) 
• Reagenssi 2: Lateksihiukkaset, jotka on päällystetty 

anti-suPAR-vasta-aineilla (fosfaattipuskuriliuos (pH 
6,1) ja säilöntäaineet) 

 

Tarvittavat materiaalit, jotka eivät sisälly toimitukseen  
• suPARnostic® TurbiLatex -kalibraattori T007 
• suPARnostic® TurbiLatex -kontrolit T003 
• Kliinisen kemian analysaattori 
• Tyhjä kasetti Siemens Atellica -järjestelmälle 
• Säädettävä pipetti ja kärjet, 20 µL– 200 µL 
• Yleiset laboratoriolaitteet 
• Reagenssit, joita käytetään kliinisen kemian 

analysaattorin kanssa yleiseen toimintaan 
 

MÄÄRITELMIEN LUKUMÄÄRÄ 

Taulukossa esitetään kahden tuotteen määrät ja 
määritysten lukumäärä. 
 

Tuote/puskuri Reagenssi 1, 
mL 

Reagenssi 
2, mL 

Testien 
määrä 

T012 22,1 10.0 200* 
*testien määrä viittaa pullon testien todelliseen määrään, 

mukaan lukien arvioitu 1,5 mL:n kuollut tilavuus reagenssille 1 ja 
reagenssille 2, mutta lukuun ottamatta 12:sta kalibrointitestiä, kun 

kaikki reagenssi on siirretty tyhjään Siemens Atellica -
patruunaan.  

 
 
 

REAGENSSIEN LATAAMINEN 
SuPARnostic® TurbiLatex Reagents:sien siirtämistä varten 
tarvitaan erillisiä tyhjiä Siemensin  reagenssipatruunoita.  
Reagenssin 1 ja reagenssin 2 arvioitu kuollut tilavuus on 
1,5 mL. 
Lisätietoja saa  Siemens Atellica® -käyttöohjeesta. 
 
REAGENSSEJA KOSKEVAT VAROTOIMET JA SUOSITUKSET 

• Vain ammattikäyttöön.  
• Älä käytä kitin osia pakkauksessa ilmoitetun 

viimeisen käyttöpäivän jälkeen.  
• Älä vaihda reagenssisäiliöiden korkkeja, koska se voi 

aiheuttaa kontaminaatiota tai sekoittumisen.  
• Älä sekoita reagensseja eri kittieristä keskenään.  
• Älä jäädytä mitään kitin osia.  
• Älä käytä pipettiä suulla tai niele mitään 

reagensseja.  
• Älä tupakoi, syö tai juo, kun suoritat määritystä tai 

alueilla, joissa näytteitä tai reagensseja käsitellään.  
• Älä sekoita eri potilaiden plasmanäytteitä tai saman 

potilaan eri verinäytteitä.  
• Ihmisnäytteet voivat olla kontaminoituneita ja 

sisältää infektiivisiä aineita. Älä niele, aseta 
avohaavoja alttiiksi tai hengitä aerosoleja. Käytä 
suojakäsineitä ja hävitä biologiset näytteet 
asianmukaisesti.  

• Huomioi suPAR:n mahdollinen laimennustarve, jos 
teet verensiirron, infuusion tai vastaavan 
toimenpiteen.  

 
VARASTOINTI JA KÄSITTELY 

Säilytä +2-8 °C:n lämpötilassa.  
suPARnostic®Reagents säilyvät 12 kuukautta 
valmistuspäivästä. Tarkista etiketistä viimeinen 
käyttöpäivämäärä ennen tuotteen käyttöä.  
Reagenssien stabiilisuus on 8 viikkoa +2-8 °C:ssa ja 
kalibrointi suoritetaan kuukausittain. 
Ellei reagenssia säilytetä oikein, se voi vaikuttaa 
reagenssin stabiilisuuteen, mikä vähentää sen tehoa 
antaa harhaanjohtavia tuloksia.  
 

NÄYTTEEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY 

Näytteen tyyppi:  Plasmanäyte  

Näytettä koskeva vaatimus: 5 µL 

   

NÄYTTEEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY  

Verinäytteiden ottaminen on annettava koulutetun ja 
pätevän henkilökunnan tehtäväksi antiseptisissä 
olosuhteissa käyttäen hyväksyttyjä 
laskimopunktiotekniikoita.  
Plasmanäytteiden valmistamiseksi kokoveri otetaan 
veren-keräysputkeen, joka sisältää K2-EDTA- tai litium-
hepariini-antikoagulanttia. Sentrifugoi verta 3000 x g:llä 
1-10 minuutin ajan, kunnes verisolut ja plasma ovat 
erottuneet.  
Huomaa: Älä käytä hemolysoituneita, saastuneita tai 
hyperlipeemisiä näytenäytteitä.  
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NÄYTTEEN STABIIILISUUS 

On suositeltavaa analysoida näytteet mahdollisimman 
pian, mutta EDTA- ja hepariiniplasmanäytteet ovat 
stabiileja: 
• 24 tuntia huoneenlämmössä (+20-25 °C)  
• 3 päivää +2-8 °C:ssa.  
• -20 °C pidempää varastointia varten.  

 
Viisi jäätymis-/sulatussykliä viiden (5) päivän aikana 
eivät vaikuta näytteen suPAR-konsentraatioon.  
 

KALIBROINTI 

suPARnostic®TurbiLatex Reagents:sien kanssa tulee 
käyttää suPARnostic® TurbiLatex -kalibraattoreita 
(#T007) kalibrointiin. Laboratorion on määritettävä 
niiden kalibrointitiheys. Silti on suositeltavaa toistaa 
kalibrointi vähintään kerran kuukaudessa, ja kalibrointi 
tulee tehdä uudelleen aina kun käytetään uutta erää 
TurbiLatex-reagensseja, tai kun kontrollit eivät ole CoA:n 
ja kontrollietiketin osoittamalla alueella. 
 
LAADUNVALVONTA 
SuPARnostic® TurbiLatex Reagents laadunvalvonta tulee 
suorittaa suPARnostic® TurbiLatex -kontrolleilla (# T003) 
jokaisen kalibroinnin jälkeen. Laadunvalvonta-alueet ja -
rajat tulee sovittaa kyseisen  laboratorion kokemukseen 
ja tietoon. Jos arvot ylittävät asetetun ylä- tai alarajan, 
laboratorion tulee tehdä korjaavia toimenpiteitä.  
 
TESTIÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET 

Kliinisen ennusteen ei tule perustua pelkästään 
suPARnostic® TurbiLatex -testin tulokseen. Tulokset on 
tulkittava ottamalla huomioon potilaan kliininen historia 
ja muiden diagnostisten testien tulokset, jos niitä on 
saatavilla. 
 

TARVITTAVA KOULUTUS 
suPARnostic® TurbiLatex Reagents:ien käyttö edellyttää, 
että käyttäjä on saanut täyden koulutuksen kemiallisien 
analyysien tekemisestä. 
 
SUORITUSKYKYOMINAISUUDET 

Seuraavassa esitetyt tulokset saatiin käyttämällä 
suPARnostic® TurbiLatex Reagents:seja Siemens® Atellica 
-järjestelmässä.  
 

TULOKSET  

Tulokset lasketaan lineaarisella regressiolla. Jos 
käytetään eri laskentamenetelmää, menetelmä on 
validoitava. Ohjaa käyrää suPARnostic® TurbiLatex -
säätimillä ja tee korjaavia toimenpiteitä, jos tulokset 
ylittävät odotetun ylä- tai alaraja-arvon. 
 

MITTAUSALUE 

SuPARnostic® TurbiLatex -testin mittausalue on 2,0-16,0 
ng/mL Siemens® Atellica -järjestelmässä.  
Näytteiden laimentamista mitta-alueen yläpuolella ei 
suositella. 

ANALYYTISET RAJAT 

Kaikki analyyttiset rajat (paitsi interferenssi) arvioitiin 
erikseen plasmanäytteillä, jotka oli kerätty K2-EDTA:lla tai 
litiumhepariinilla antikoagulanttina. 
 
LIMIT oF BLANK (LoB) 
Kolme ihmisen plasmanäytettä laimennettuna vedellä 
suhteessa 1:16 mitattiin 20 kertaa. Yhteensä 60 
sokeakoemittausta kahden (2) päivän ajan.  
  
LIMIT oF DETECTION (LoD) 
Viittä matalan konsentraation näytettä testattiin 12 
rinnakkais-näytteellä kahden (2) päivän ajan. SuPAR:n 
LoD määritettiin noudattamalla CLSI:n (Clinical and 
Laboratory Standard Institute)11 -protokollan ohjeita 
väärien positiivisten (α) osuuksien ollessa alle 5 % ja 
väärien negatiivisten (β) osuuksien ollessa alle 5 % 120 
määrityksen perusteella 60 sokeakokeen ja 60 matalan 
tason mittauksella. 
  

LIMIT oF QUANTIFICATION (LoQ), LoQ=LoD 
Hyväksyttävä kokonaisvirhe = 30 % suPARnostic® 
TurbiLatex cobas c 111. 
 
Verinäyte, joka on otettu K2-EDTA-antikoagulantilla. 

 LoB LoD LoQ 

Tulos 0,7 ng/mL 1,2 ng/mL 1,2 ng/mL 

Raja Tulos < LoB LoB < Tulokset < LoD Tulos ≥ LoQ 

Raportti 

Analyyttiä ei 

havaittu; 
pitoisuus 

< 0,7 ng/mL 

Analyytti havaittu, ei 

voida kvantifioida; 
pitoisuus 

< 1,2 ng/mL 

Analyytti 

voidaan 
arvioida  

≥ 1,2 ng/mL 

 
Verinäyte, joka on otettu litiumhepariini-
antikoagulantilla. 

 LoB LoD LoQ 

Tulos 0,8 ng/mL 1,2 ng/mL 1,2 ng/mL 

Raja Tulos < LoB LoB < Tulokset < LoD Tulos ≥ LoQ 

Raportti 

Analyyttiä ei 

havaittu; 
pitoisuus  

< 0,8 ng/mL 

Analyytti havaittu, ei 

voida kvantifioida; 
pitoisuus  

< 1,2 ng/mL 

Analyytti 

voidaan 
arvioida  

≥ 1,2 ng/mL 

LoB ja LoD määritettiin CLSI EP17-A:n11 mukaan.  
LoQ määritettiin muokatun CLSI EP17-A-protokollan11mukaan. 

 
HÄIRIÖT 
Näytteet, joilla on epänormaalisti kohonnut 
hemoglobiini-, lipidi- tai bilirubiiniarvo, voivat häiritä 
määrityksen suorituskykyä ja herkkyyttä. Häiriötiedot 
saatu Roche cobas c 502:sta. 
Alla lueteltujen aineiden häiriöt testattiin suPARnostic® 
TurbiLatex Reagents:seilla 
 
Vertailunäytteet (viite 1~1,5 ng/mL ja viite 6 ~13,9 ng/mL) 
testattiin kolmella rinnakkaisnäytteellä lisäämällä 
häiriötä aiheuttavaa ainetta. Tuloksia verrattiin 
kontrollinäytteeseen (viite 1/viite 6 ja 0,9 % 
suolaliuoksella). Kliinisen merkityksen hyväksyttäväksi 
vaihteluksi asetettiin 2*SD laitteen sisällä.  
 
Näiden pitoisuuksien alapuolella ei havaittu häiriöitä: 
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Aine Pitoisuus 

Bilirubiini 350 µmol/l 

Hemoglobiini 1,4 g/l   

Triglyseridit 3,3 g/l 
Häiriötutkimukset suoritettiin käyttämällä modifioitua CLSI EP7 
A2-protokollaa11. Tiedot saatu Roche cobas c 502:sta. 

 
Muut häiriötutkimukset tehtiin, eikä häiriöitä näiden 
pitoisuuksien alapuolella havaittu: 

Aine Pitoisuus 

Nivelreumatekijä > 440 IU/mL 

HAMA Tiitteri >640* 
*> 640 kertaa suurempi aktiivisuus kuin tunnettu negatiivisuus. 

Testit suoritettiin Roche cobas® c 111:lla.  

 
Nivelreumatekijä- ja HAMA-liuokset valmistettiin 
lisäämällä väkevöityjä reuma- ja HAMA-liuoksia ihmisen 
plasmapooliin.   
Satunnaisissa tapauksissa gammopatia, erityisesti 
tyyppi IgM (Waldenströmin makroglobulinemia), voi 
tuottaa epätarkkoja tuloksia. Potilailla, joilla on 
vahvistettu anti-TPO-diagnoosi tai muu 
autoimmuunisairaus, on osoitettu häiriötä joissain 
tapauksissa. Vaikka varotoimenpiteitä on toteutettu 
heterofiilisten vasta-aineiden aiheuttaman häiriön 
minimoimiseksi, virheellisiä tuloksia voidaan havaita. 
Siksi kaikki yli 10 ng/mL:n suPAR-arvot tulisi tutkia 
huolellisesti, ja epätavallisen korkeat tulokset, esim. yli 20 
ng/mL, voivat olla häiriön aiheuttamia vääriä positiivisia 
tuloksia.  
Tuloksia tulisi aina verrata potilaan sairaushistoriaan, 
kliinisiin tutkimuksiin ja muuhun diagnostiikkaan. 
 

LINEAARISUUS 

suPARnostic® TurbiLatex -testi on lineaarinen välillä 1,8 
ng/mL - 26,5 ng/mL. Tiedot saatu Roche cobas c 502:sta. 
 

VYÖHYKEVAIKUTUS  

suPARnostic® TurbiLatex ei osoittanut prozone-vaikutusta 
pitoisuuksina, jotka olivat korkeintaan 70,0 ng/mL (tämä 
oli korkein testattu suPAR-pitoisuus) K2-EDTA- tai litium-
hepariininäytteille.   
 

TARKKUUS 

Matalan, keskitason ja korkean tason suPAR-näytteet 
mitattiin kahdella rinnakkaisnäytteellä kahdessa 
erillisessä ajossa päivässä 20 päivän ajan 
 
Tekijät, joita muutettiin välitarkkuustutkimuksen aikana: 
• Laborantit (2 eri henkilöä) 
• Reagenssierät (2 erää) 
• Kalibroinnit (6 ajoa kahdella eri kalibraattorierällä) 
• Päivät (20) 
 
 
 
 
 
 

Verinäyte, joka on otettu K2-EDTA-antikoagulantilla. 
 

Välitarkkuus Keskiarvo 
ng/mL 

Toistettavuus 
CV 

Ajojen 
välillä 

CV 

Päivien 
välillä 

CV 

Laitteen 
sisällä CV 

Pieni 4,3 8,3 % 1,8 % 2,6 % 8,7 % 

Keskitaso 6,0 5,6 % 2,4 % 0,0 % 5,6 % 

Korkea 10,2 3,8 % 0,0 % 2,2 % 4,4 % 

 

Verinäyte, joka on otettu litiumhepariini-

antikoagulantilla.. 
Välitarkkuus Keskiarvo 

ng/mL 
Toistettavuus 

CV 
Ajojen 
välillä 

CV 

Päivien 
välillä 

CV 

Laitteen 
sisällä CV 

Pieni 4,2 ,.6 % 0,0 % 4,8 % 9,0 % 

Keskitaso 6,0 6,4 % 3,7 % 3,1 % 7,1 % 

Korkea 10,2 3,2 % 0,0 % 2,6 % 4,1 % 

 

TARKKUUS (MENETELMIEN VERTAILU) 

Esi- ja korrelaatiolaskelmat Cobas c111 suPARnostic® 
TurbiLatex Reagents:seja vasten suoritettiin arvioimaan 
TurbiLatex-määrityksen kykyä kvantifioida suPAR 
potilasnäytteistä.  
 

Näytteen tyyppi: Parien 
määrä 

Kalte-
vuus 

y-
leikkaus 

Pearsonin 
korrelaatio 

Alue-
arvo 

K2-EDTA-pohjainen 

plasma 
105 1,05 -0,04 0,997 

2,0 - 
15,6 

ng/mL 

Litiumhepariinipohjainen 

plasma 
105 1,08 -0,04 0,995  

1,8-

15,4 
ng/m 

X = Roche® cobas c 111 suPARnostic® TurbiLatex;  
Y = Siemens® Atellica suPARnostic® TurbiLatex 

 
JÄTTEEN KÄSITTELY 
Hävitä käyttämättömät reagenssit ja jäte noudattaen 
maassa voimassa olevia määräyksiä. 
 

 
 

 

 

Tuotenumero Sisältää riittävästi 
<n>-testeille 

Viimeinen 
käyttöpäivä 
 

 

  

Lääkinnällinen In vitro 
-diagnoosilaite 

Lämpötilarajat Eränumero  

 
SOVELLUSPARAMETRIT 
Katso sovellusparametrit viiteosion jälkeen.  
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plasminogen activator receptor (suPAR) as an early predictor of severe 
respiratory failure in patients with COVID-19 pneumonia. 

3. Rasmussen LJ, et al. Soluble urokinase plasminogen activator receptor 
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SOVELLUSPARAMETRIT 

Siemens Atellica® -järjestelmälle 

 
 

 

Määritelmä 

    

Nimi: suPAR Plasma   

Tunnus:  Huoltovälit   

Yksiköt: ng/mL  V  Plasma Pieni Korkea 

Testiversio:  Mittausalue 2.0 16.0 

Alias: *1    

Tulostettava nimi: *1 Näyte   

Sode SIL *1 Näytteen tilavuus Laimennuskerroin Tilavuus yhteensä 

LOINC *1 50 µL 1 50 µL 

  Määritetyn mittausvälin alapuolella 

 
◻ Tutkimus  

vain 
Näytteen tilavuus Laimennuskerroin Tilavuus yhteensä 

 ◻ Kineettinen tila 0 µL  0 µL 

  Määritetyn mittausvälin yläpuolella  

  Näytteen tilavuus Laimennuskerroin Tilavuus yhteensä 

  0 µL  0 µL 

     

 

 

 

 

Reaktio  
     

 Vert. 1 Vert. 2 Laimennin Kokonaistilavuus Sekoitus 

Reagenssi R1: 75 µL 0 µL 0 µL 75 µL Kohtalainen 

Näyte: 5 µL   5 µL  

Reagenssi R2 25 µL 0 µL 0 µL 25 µL Kohtalainen 

   Kokonaisvolyymi: 105 µL  

      

 Valitse Testilaskenta Aika Käyttöaika  

 suPAR 212 1444 1440  

      

  Kasetti 1 vol. 22,1 R1  

  Kasetti 2 vol. 10,0 R2  
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Laskelmat 

   

Analyysimenetelmä: Päätepiste   

    

Ensisijainen aallonpituus: 571 Toissijainen aallonpituus: - 

Aloitusaika: 295 Lopetusaika 561 

Imeytyksen kompensaatio - Reaktion absorbanssin väheneminen:   

            Aloituspisteen arvio   

Sokeakoe, aloitusaika: - Sokeakoe, lopetusaika 561 

    

 

 

 

 

Kalibrointi  

    

Näytteen tyyppi: Plasma  V Pyydä kalibrointia automaattisesti - ◻ Säädä C0 

Käyrä: Lineaarinen      V Erän kalibroinnin viimeinen päivä -        ◻ Semi quant. 

       V Kasetin kalibroinnin viimeinen päivä  

Erän kalibrointiväli 30 päivää      V  Uusi erä  

Kasetin kalibrointiväli  30 päivää 
   ◻ Muokattu tietolehti 

Kalibraattorien vakaus 

instrumentissa 

  
◻ Suorita QC kalibroinnilla 

Jääkaappikylmä                            

4h 

    Huoneenlämpöinen                   

4h 

 

Taso Kuorma Rinnakkaisnä

ytteet 

Kerroin Näyte Volyymi Kokonaistil

avuus 

 

1 *2 2 1 1 50 µL 50 µL ◻ Vain 

laimennin 

2 *2 2 1 2 50 µL 50 µL  

3 *2 2 1 3 50 µL 50 µL  

4 *2 2 1 4 50 µL 50 µL  

5 *2 2 1 5 50 µL 50 µL  

6 *2 2 1 6 50 µL 50 µL  
 

     

 

*1: Käyttäjän määrittämä arvo 

*2: Eräkohtaiset pitoisuudet - katso CoA 

 


