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ІНСТРУКЦІЯ ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КАЛІБРУВАЛЬНИХ
РОЗЧИНІВ ЗАГАЛЬНОГО БІЛІРУБІНУ

IVD

ПРИЗНАЧЕННЯ

Набір призначений для приготування калібрувальних розчинів і побудови калібрувальної кривої, у
клініко-діагностичних і біохімічних лабораторіях, використання їх у науково-дослідницькій практиці.
Набір розрахований на приготування 10 калібрувальних розчинів об'ємом по 2 мл.
Діапазон калібрувальних концентрацій від 15 мкмоль/л до 240 мкмоль/л.
Коефіцієнт варіації концентрації - не більше 5 %.
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 тільки кваліфікованим лабораторним персоналом.

ПРИНЦИП МЕТОДУ
Альбуміновий розчин білірубіну з відомою концентрацією розводиться відповідною кількістю розчину
альбуміну, у результаті чого одержують калібрувальні розчини загального білірубіну. Альбумінові розчини
загального білірубіну з відомою концентрацією обробляють, відповідно інструкції до наборів “БІЛІРУБІН” та
“БІЛІРУБІН ДМСО”

СКЛАД НАБОРУ
1. Ліофілізований альбумін для приготування 8 мл
калібрувального розчину (20 ± 1) г/л або розчин альбуміну (20 ± 1) г/л
2. Ліофілізований білірубін з альбуміном для приготування
4 мл калібрувального розчину а мкмоль/л або
розчин білірубіну а мкмоль/л з альбуміном

- 2 флакони;
- 2 флакони.

ОБЛАДНАННЯ
1. Піпетки місткістю 1; 2; 10 мл (ДСТУ EN ISO 835:2018).

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ
1. Розчин білірубіну. До флакону із ліофілізатом білірубіну відмірюють піпеткою точно 4,00 мл дистильованої
води і його вміст розчиняють, обережно перемішуючи. Розчин містить а мкмоль/л білірубіну. При
температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С в темноті розчин стійкий приблизно 3 доби.
2. Розчин альбуміну. В флакон із ліофілізатом альбуміну відмірюють піпеткою точно 8,00 мл дистильованої
води і його вміст розчиняють, обережно перемішуючи. Розчин містить біля 20 г/л альбуміну. При
температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С розчин стійкий приблизно 7 діб.

ПРИГОТУВАННЯ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

Розчин
№
1
2
3
4
5

Розчин білірубіна
а мкмоль/л, мл
0,10
0,25
0,50
0,75
1,00

Розчин
альбуміну, мл
1,90
1,75
1,50
1,25
1,00

Кінцева концентрація
загального білірубіну мкмоль/л
0,050 ´ а
0,125 ´ а
0,250 ´ а
0,375 ´ а
0,500 ´ а

а – концентрація загального білірубіну, приведена на етикетці флакона з ліофілізатом білірубіну.

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.
ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика»,

Виробник залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення. Дата останньої перевірки 23.06.2020
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