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ІНСТРУКЦІЯ ДО КАЛІБРУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ ГЕМІГЛОБІНЦIАНІДУ 150 Г/ДМ3
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕМОГЛОБІНУ
IVD

ПРИЗНАЧЕННЯ
Компонент набору (REF № НР008.01.02) призначений для калібрування при кількісном
визначенні гемоглобіну у крові за уніфікованим геміглобінцiанідним методом в клiнiко-дiагностичних i
бiохiмiчних лабораторiях та науково-дослiдницькiй практицi.
Діапазон калібрувальних концентрацій (у перерахуванні на гемоглобін крові) - від 147 г/л до
153 г/л.
Коефіцієнт варіації калібрувальних концентрацій - не більше 2 %.
Зберігання компоненту набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С.
Гарантійний термін придатності компоненту набору - 12 місяців від дня виготовлення.
Компонент набору призначений для застосування in vitro тільки кваліфікованим лабораторним
персоналом.
ПРИНЦИП МЕТОДУ
Гемоглобін у присутності окислювача і цiанід аніонів утворює у водяному розчині
геміглобінцiанід, забарвлення якого пропорційне вмісту гемоглобіну в пробі. Концентрації
геміглобінцiаніду в калібрувальному розчині відповідають пробам крові з концентраціями гемоглобіну
від 147 г/л до 153 г/л).
СКЛАД НАБОРУ
1. Калібрувальний розчин геміглобінцiаніду
(відповідає пробі крові з концентрацією
гемоглобіну (150 ± 3) г/л)

- 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл.

ОБЛАДНАННЯ
Фотометричне обладнання, яке здатне вимірювати оптичну щільність розчинів при довжині хвилі
540 (520-560) нм у діапазоні (0-1,0) од. опт. щільності та довжині оптичного шляху 10 мм.
ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ
Калібрувальний розчин геміглобінцiаніду готов до роботи. Після відкупорювання ампули розчин
стійкий на протязі 1 місяця, при зберіганні у холодильнику від плюс 2 °С до плюс 8 °С (у закритому стані).

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ
Виміряти оптичну щільність калібрувального розчину геміглобінцiаніду проти трансформуючого
розчину при температурі від плюс 20 °С до плюс 25 °С. Перед аналізом калібрувальний розчин
необхідно витримати при температурі плюс 20°С до плюс 25 °С не менше 30 хв.
ПРИМІТКИ
1. Компоненти розчину- отруйні !!! При влученні розчину або реакційних сумішей на поверхню шкіри
їх необхідно змити великою кількістю води.
2. Забороняється змішувати розчини з кислотами - виділяється синильна кислота.
УТИЛІЗАЦІЯ
Всі зразки для аналізу вважають за матеріал, який може бути інфікований, і разом з можливими
залишками реактивів підлягає знищенню відповідно до затверджених внутрішньолікарняних правил.
Паперову упаковку здайте в макулатуру, виполоскану тару - в сортоване сміття.
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