ЧОВЕШКИ КОНТРОЛНИ СЕРУМИ ЗА БИОХИМИЯ
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Приложение
Човешките контролни серуми на Fortress представляват контроли, базирани на лиофилизиран човешки серум и са
предназначени за работа само в лабораторни условия. Те трябва да се използват за проверка на точността и
възпроизводимостта на резултатите от изследванията на субстрати, електролити и ензими в лабораторията.
Определяне на стойностите
Всяка партида контролен материал се анализира в определен брой лаборатории и стойностите са извлечени като консенсусни
от тези резултати.
Подготовка
Внимателно отворете флакона и разтворете съдържанието точно с 5.0 мл редестилирана вода. Затворете и оставете да престои
30 минути. Разклащайте от време на време. Внимавайте да не се образува пяна. Обърнете флакона за да се уверите, че не е
останал неразтворен материал. Не разклащайте енергично, а само леко.
Стабилност
Контролът е стабилен, ако се съхранява при +4°C, до срока на годност, указан на опаковката. След разтваряне контролът е
стабилен 24 ч при +25°C, 7 дни при +4°C и поне 1 месец ако се замрази еднократно при -20°C.

Предупреждение
Серумът е изследван с одобрени от FDA методи за антитела на HIV, HBsAg и HCV и е установено че е отрицателен. Обаче никой
метод не може да гарантира пълна сигурност за отсъствието на инфекциозни агенти, затова този материал и всички проби на
пациенти трябва да се приемат за потенциално възможни за пренасяне на инфекциозни заболявания.
Само за ин витро употреба.
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