
                                                  MOČOVÁ  KONTROLA

Kód 18036           1 x 20 ml Kód 18037        10 x 20 ml

MOČOVÁ  KONTROLA
   

Výhradne na profesionálnu in vitro diagnostiku v klinických
laboratóriách

POPIS  PRODUKTU

Močová kontrola je určená iba  na  kontrolu kvality a je 
dodávaná v navrhovaných intervaloch akceptovateľných 
hodnôt.

ZLOŽENIE

Močová kontrola. Lyofilizovaný ľudský moč ( pre 20 mL). 
Obsahuje uvedené koncentrácie jednotlivých zložiek a je 
určený ku kontrole kvality v klinických laboratóriách.
Neobsahuje  žiadne  konzervanty,   ktoré  by  mohli  interferovať
s testom.

Komponenty  ľudského  pôvodu boli  testované  a vyhodnotené 
ako  negatívne  na prítomnosť  protilátok proti HIV a HCV, ako 
aj na antigén Hbs. Aj napriek tomu zaobchádzajte  so sérom  
ako s potencionálne infekčným materiálom. 

NÁVOD  NA  POUŽITIE

1. Fľaštičku otvorte opatrne tak, aby ste zabránili strate 
    lyofilizovaného materiálu.
2. Do fľaštičky napipetujte presne 20 ml destilovanej vody. 
    Obsah komponentov závisí od presnosti tejto rekonštitúcie.
3. Fľaštičku uzatvorte a nechajte 20minút temperovať pri 
    izbovej teplote.
4. Uzatvorenou fľaštičkou pohybujte jemne krúživým pohybom
    tak, aby sa nevytvorila pena  a aby došlo k úplnému 
    rozpusteniu lyofilizátu.
5. S rekonštituovanou močovou kontrolou zaobchádzajte ako
   so vzorkou pacienta.

SKLADOVANIE  A  STABILITA

Skladujte pri 2 – 8 oC.
Lyofilizovaná močová kontrola je stabilná do dátumu 
uvedeného na obale.
Rekonštituovaná močová kontrola je stabilná 5 dní pri   2 – 8 oC.
V prípade  dlhšieho  skladovania kontrolu zamrazte.  
Nezamrazujte opakovane.

UVEDENÉ  HODNOTY

Hodnoty koncentrácií pre jednotlivé komponenty a ich 
porovnateľnost sú uvedené v priložených tabuľkách. 
Porovnateľnosť je možné zabezpečiť len vtedy, ak sú 
používané BioSystems činidlá a dodržuje sa odporúčaný 
postup pri stanovení.
Intervaly hodnôt boli vypočítané na základe predchádzajúcich 
skúseností v medzilaboratórej variabilite stanovení a sú iba 
orientačné. Každé laboratórium by si malo stanoviť svoje 
vlastné parametre presnosti. 

UPOZORNENIE
Slovenský preklad k 23.1.2018.
Vzhľadom k možnej inovácii výrobku sa odporúča 
prekontrolovať slovenský  preklad s originálnym príbalovým 
letákom tak, že sa porovnajú identifikačné čísla uvedené v 
zápätí. Originálny návod nájdete v súprave a na internetovej 
adrese www.biosystems.es.
Slovenský návod je k dispozícii na www.jktrading.cz.

Výhradný distribútor:
ČR : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5,150 21 Praha5,  
         tel.: +420 257 220 760

SK  : JK-Trading spol.s.r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava,
         tel.: + 421 264 774 591

V prípade mimoriadnych udalostí: 
ČR  :  Toxikologické informační středisko (TIS), klinika 
pracovního lékařství VFN a . LF UK, 
tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02
SK  :  Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05,
          Limbová 5, tel.: +421 254 774 166
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