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ІНСТРУКЦІЯ ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ТЕЛУРІТ КАЛІЮ
ПРИЗНАЧЕННЯ

IVD

Набір призначений для використання як допоміжного реактиву у якості інгібітору в
клiнiко-дiагностичних i бiохiмiчних лабораторіях та науково-дослiдницькiй практиці.
Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 16 °С.
Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців від дня виготовлення.
Набір призначений для застосування in vitro професійно навченим лаборантом.
ПРИНЦИП МЕТОДУ

Використання як допоміжного реактиву- у якості інгібітору в мікробіологичніх i
бiохiмiчних лабораторіях та науково-дослiдницькiй практицi.
СКЛАД НАБОРУ

1. Розчин телуриту калію (20,0 ± 1,0)г/л

10 ампул по (5,0 ± 0,5)мл

УТИЛІЗУВАННЯ

Всі зразки для аналізу вважають за матеріал, який може бути інфікований, і спільно з
можливими залишками реактивів підлягає знищенню відповідно до затверджених
внутрішньолікарняних правил.
Паперову упаковку здайте в макулатуру, виполоскану тару - в сортоване сміття.
ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

1. При роботі використовувати гумові рукавички, заборонено їсти, пити, курити.
ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика»,
Україна, 49051 Дніпропетровськ, вул. Каштанова, 32
Тел./факс: (056) 747-47-76, 747-45-34
Тел.:(093) 573-75-35, (067) 535-15-73, (095) 168-36-54
E-mail: felicit_d@ua.fm http://www.felicit.com.ua
Предлагаем Вашему вниманию ассортимент выпускаемой нами продукции
- для выполнения скрининга и количественного определения аналитов на латексных системах:
для качественного и полуколичественного определения анти-стрептолизина О (АСЛ-О), ревматоидного фактора (РФ) , Среактивного белка (СРБ) в сыворотке крови человека (“Филисит- АСЛ-О- латекс”, “Филисит- РФ - латекс”, “Филисит- СРБ –
латекс”).
- контрольные материалы для оценки выполнения исследований обмена веществ:
“Филисит-СКВ”, “ФилоНорм”, “ФилоПат”, “Калибратор альбумина 1000 мг/л”, “Калибраторы белка”,
“Калибраторы креатинина», “Калибраторы гемихрома», “МультиКалибратор”, “Филисит-КГБС”, “Калибраторы глюкозы”,
“Фило-БФК”, “Билирубин-калибратор», “Калибраторы гемоглобина”, “Калибраторы цианметгемиглобина», “Креатининкалибратор”
- наборы реактивов для клинической биохимии для анализаторов открытого типа различных изготовителей:
(КИНЕТИЧЕСКИЕ
МЕТОДИКИ:
“Креатинин-КИН”,
“ЛДГ”,
“ЛДГ1”,
«АлАТ-КИН»,
«АсАТ-КИН»,
”Щелочная фосфатаза ДЕА”, ”Щелочная фосфатаза АМП”, “a-Амилаза КИН”, “ГГТ-КИН”, “Холинестераза- КИН”) и
(МОНОРЕАГЕНТНЫЕ МЕТОДИКИ(подходят как для ручных методик, так и для анализаторов открытого типа различных
изготовителей: “Триглицериды - Ф”, “Кальций ARS”, ”Фосфор-UV”, “Альбумин”, “Общий белок”, “Холестерин Ф”, “ХолестеринHDL”, “Глюкоза Ф”, “Общий белок-УЛ”, “Калий”, “Кальций”, “Магний”, “Хлориды-Ф”, “Гемоглобин”, «Гемоглобин-ГХ»,
“Мочевая кислота Ф”, “Глюкоза МОНО”.
- наборы реактивов для клинической биохимии для ручных методик:
“Железо (ЖСС)”, “Серогликоиды”, “Общие липиди”, «Фруктоза», “Билирубин”, “Фосфор”, “Хлориды-Т”, “Натрий”,
“Креатинин”, “Мочевая кислота”, “Мочевина-Д”, “Мочевина-У”, “Мочевина-ОФА”, “Тимоловая проба”, “АлАТ”, “АсАТ”,
“ГГТ”, “Щелочная фосфатаза”, “α-Амилаза”, ”Щелочная фосфатаза НФФ”, “Холинестераза-АХХ”, “Холестерин-HDL Ф”,
“Холестерин-LDL Ф”.
- наборы реактивов для микробиологических исследований: «Набор для окраски по Граму» (три модификации: с Карболовым
фуксином по Цилю, с нейтральным красным и с Сафранином), «Карболовый фуксин (1% раствор)», «Набор для окраски по
Цилю-Нильсену», «ЛейкоФарб» (набор для дифференциальной окраски лейкоцитов), «РетикулоФарб» (набор для дифференциальной
окраски ретикулоцитов и эритроцитов), «Краситель по Романовскому» (набор для дифференциальной окраски форменных элементов
крови при окрашивании препаратов периферической крови, костного мозга, других биопрепаратов).
А также в ассортименте выпускаемой нами продукции:

Виробник залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення. Дата останньої перевірки 22.02.2017

- реактив Эрлиха.

