
Kat. č. 7-301

BS-300 GLUCOSE

POUŽITÍ
Fotometrický test na stanovení celkového množství glukózy v séru nebo 
krevní plazmě na automatických analyzátorech Mindray BS300. Jen pro 
diagnostické použití IN-VITRO.

ÚVOD
Glukóza je jednoduchý 6-ti uhlíkatý cukr. Koncentrace glukózy v krvi se 
vyznačuje kolísáním, které závisí na aktivitě organismu (svalová aktivita, 
požití potravy). Při poruše regulace se toto kolísání prohlubuje. Dochází 
knim  při  mnoha  patologických  stavech,  které  mohou  zvýšit  hladinu 
glukózy  v  krvi  (hyperglykémie)  nebo  ji  snížit  (hypoglykémie). 
Hyperglykémie obvykle nastává v důsledku nedostatečném množství nebo 
účinnosti  inzulínu.  Tento  stav  je  známý  jako  diabetes  mellitus. 
Hypoglykémie  souvisí  s  řadou  patologických  stavů  včetně  chronického 
selhání  ledvin,  Reyova  syndromu,  požití  alkoholu,  jaterních  poruch, 
nádorů slinivky produkujících inzulín, vrozených enzymových poruch.

PRINCIP TESTU
Enzymatický  test,  glukóza  s  vodou  je  oxidována  glukózaoxidázou   za 
vzniku  kyseliny glukonové a peroxidu vodíku, který reaguje s fenolem a  
4-AA v přítomnosti peroxidázy za vzniku červeného komplexu. Barevná 
intenzita komplexu je úměrná konentraci celkové Glukózy ve vzorku.

REAGENCIE

Skladování a stabilita
jednosložková reagencie R1,  obsah 4 x 48 ml
Neotevřená reagencie uchovávaná při 2-8°C je stabilní do data uvedeného 
na obalu reagencie Po otevření je reagencie stabilní 11 týdnů při teplotě 
2-10°C.

Koncentrace reagencie v testu
Fosfátový pufr (pH 7,0) 250 mmol/l
Fenol 5 mmol/l
Glukózaoxidáza (GOD) >250 ukat/l
Peroxidáza (POD) >20 ukat/l
4-aminoantipyrin (4-AA) 500 umol/l

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

S veškerým odpadním materiálem zacházejte v souladu s místními 
předpisy.

VZOREK
Sérum bez hemolýzy, EDTA nebo heparizovaná plazma, mozkomíšní mok.
Sérum okamžitě oddělte od buněk. 
Vzorky, které nebudou měřeny ihned po odebrání musí být uloženy ve 
zkumavkách s fluoridem sodným nebo iodoacetátem sodným pro 
zabránění glykolýzy.
Při  měření glukózy v mozkomíšním moku doporučujeme měřit ihned po 
odběru vzorku.
Oddělené sérum je stabilní  3 dny při 2-8°C.
Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky.

POPIS REAGENCIE
Reagencie  je  určena  k  použití  v  automatickém  analyzátoru  Mindray 
BS-300
Jednosložková reagencie (R1).
Pro reagenční blank je doporučená destilovaná voda.

REFERENČNÍ HODNOTY

Sérum mg/dl mmol/l

Sérum, plazma 74 – 106 4,1 – 5,9

Mozkomíšní mok 40 – 70 2,2 – 3,9

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 každých 11 týdnů nebo při změně čísla šarže 
reagencie.
Kalibrační podmínky, nastavení na analyzátoru:

KONTROLA KVALITY
Pro interní kontrolu kvality  lze použít kontrolu 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 Mindray BS-400. Údaje 
získané ve vaší laboratoři se mohou lišit.

• Citlivost: 13,7 mg/dl (0,754 umol/l).
• Linearita: až do 500 mg/dl (27,5 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,
         bilirubin < 20 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

107,17
247,10

1,16
1,77

1,08
0,71

Reprodukovatelnost 
n=80

Průměr
[mg/dl]

SD
[mg/dl]

CV
[%]

Level 1
Level 2

117,17
285,44

4,53
6,99

3,87
2,45

• Porovnání metody
Porovnání reagencie CORMAY  na analyzátoru BS-300(y)  se stanovením  
na analyzátoru Cobas Integra 400 (x). S použitím 100 vzorků.
Výsledky:
y = 1,0458 x + 0,8661 mg/dl;
R= 0,9901 (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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