
Kat. č. 7-245

ACCENT-200 BIL TOTAL

POUŽITÍ
Fotometrický test na stanovení množství celkového bilirubinu v lidském 
séru nebo krevní plazmě na automatických analyzátorech Cormay Accent 
200/ Mindray. Jen pro diagnostické použití IN-VITRO.

ÚVOD
Bilirubin,  žlutý  pigment  je  produktem metabolismu  rozpadu  červeného 
krevního barviva hemu. Většina bilirubinu vzniká ze zaniklých erytrocytů 
a proteinů obsahující hem. Bilirubin se dělí na dvě frakce konjugovaný a 
nekonjugovaný.
V závislosti na dané poruše nekonjugovaný či konjugovaný bilirubin nebo 
oba převažujíci měrou přispívají k výsledné hyperbilirubinémii. 
Hyperbilirubinémie lze klasifikovat následovně: Prehepatitická žloutenka 
(korpuskulární   hemolitické  anémie,  extrakorpuskulární  hemolitická 
anémie,  novorozenecká  žloutenka),  hepatická  žloutenka  (akutní  a 
chronická  virová  hepatitida,  cirhóza  jater,  hepatocelulární  karcinom), 
posthepatitická  žoutenka  (extrahepatická  cholestáza,  odmítnutí 
transplantovaných  jater),  Gilbertův,  Dubin-Johnsonův,  Cigler-Najjarův 
syndrom

PRINCIP TESTU
Konjugovaný bilirubin přímo reaguje se sulfodiazoniovou solí za vzniku 
barevného komplexu – azobilirubinu. Nekonjugovaný bilirubin reaguje se 
sulfodiazoniovou  solí  za  přítomnosti  akcelerátoru.  Barevná  intenzita 
komplexu je úměrná konentraci celkového bilirubinu ve vzorku.

REAGENCIE

Skladování a stabilita
reagencie R1,  obsah 2 x 30 ml
reagencie R2,  obsah 2 x 7,5 ml
Neotevřená reagencie uchovávaná při 2-8°C je stabilní do data uvedeného 
na obalu reagencie Po otevření je reagencie stabilní 7 týdnů při teplotě 2-
10°C. Chraňte před světlem.

Koncentrace reagencie v testu
Sulfanilová kyselina 25,6 mmol/l
Kyselina chlorovodíková 40 mmol/l
Dusitan sodný   1 mmol/l
Detergent 49,6 mmol/l

Bezpečnostní opatření a upozornění
• Jen pro diagnostické použití IN-VITRO.
• Reagencie je připravena k použití.
• Reagencie obsahuje dusitan sodný

S veškerým odpadním materiálem zacházejte v souladu s místními 
předpisy.

VZOREK
Sérum bez hemolýzy. Lipemické séra mohou falešně zvyšovat hodnotu 
koncentrace bilirubinu.
Sérum okamžitě oddělte od buněk. Vzorky chraňte před světlem
Oddělené sérum je stabilní  3 dny při 2-8°C nebo 3 měsíce při -70°C.
Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky.

POPIS REAGENCIE
Reagencie  je  určena  k  použití  v  automatickém  analyzátoru  Cormay 
Accent-200/Mindray
Dvousložková reagencie (R1 a R2).
Pro reagenční blank je doporučená destilovaná voda.

REFERENČNÍ HODNOTY

Sérum(dospělí) 0,3-1,2 mg/dl 5-21 umol/l

Referenční hodnoty se mohou lišit v závislosti na zeměpisné poloze. 

APLIKACE
Parametry nastavení:

KALIBRACE
Pro kalibraci použijte CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 
(Kat. č. 5-174, 5-176) nebo LEVEL 2 (Kat. č. 5-175, 5-177). 
Kalibraci provádějte každé 4 týdny nebo při změně čísla šarže 
reagencie.
Kalibrační podmínky, nastavení na analyzátoru:

KONTROLA KVALITY
Pro interní kontrolu kvality  lze použít kotrolu CORMAY SERUM 
HN (Kat. č. 5-172) a CORMAY SERUM HP (Kat. č. 5-173) každý 
den, kdy se testují vzorky a po každé kalibraci.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI  SOUPRAVY
Uvedené údaje představují charakteristiku reagencie získané 
měřením na automatickém analyzátoru Accent 200. Údaje získané ve 
vaší laboratoři se mohou lišit.

• Citlivost: 0,095 mg/dl (1,62 umol/l).
• Linearita: až do 25 mg/dl (427 umol/l). V případě vyšší 

koncentrace nařeďte vzorek 0.9% NaCl a zopakujte měření. 
Výsledek vynásobte ředícím faktorem.

• Interferující látky
         Hemoglobin < 2,5 g/dl, 
         askorbát < 62 mg/l,
         triglyceridy < 500 mg/dl 
         V udané koncentraci s testem neinterferují.

• Přesnost

Opakovatelnost v rámci cyklu
n=20

Průměr
[mg/dl]

SD
[mg/dl]

CV
[%]

Level 1
Level 2

1,09
3,77

0,01
0,02

0,80
0,61

Reprodukovatelnost 
n=80

Průměr
[mg/dl]

SD
[mg/dl]

CV
[%]

Level 1
Level 2

1,69
5,89

0,14
0,15

8,38
2,55



• Porovnání metody
Porovnání reagencie CORMAY  na analyzátoru ACCENT 200(y)  se 
stanovením  na analyzátoru COBAS INTEGRA 400 (x). S použitím 64 
vzorků.
Výsledky:
y = 1,2391 x + 0,0237 mg/dl;
R= 0,9860 (R – dovolená korelace vzorku).

SYMBOLY:

              Doba expirace    Obsah 

              Katalogové číslo    Číslo šarže    

              Omezená teplota    Prostudujte návod k použití

              Diagnostický lékařský přístroj In Vitro
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