
Kat. č. 7-438

A-400 ALBUMIN

POUŽITÍ
Fotometrický test na stanovení celkového množství albuminu v séru nebo 
krevní plazmě na automatických analyzátorech Mindray BS-400. Jen pro 
diagnostické použití IN-VITRO.

ÚVOD
Albumin  je  protein  tvořený  jedním  polypeptidovým  řetezcem  o 
molekulové hmotnosti 67 kDa. Je to hlavní protein krevní plazmy, tvoří 
60  %  všech  plazmatických  bílkovin.  Představuje   asi  75  –  80% 
osmotického tlaku krevní  plazmy.  Kromě krve se  vyskytuje  i  v  dalších 
tělních tekutinách, jako tkáňový a mozkomíšní mok.  
Albumin  je  důležitý  transportní  protein,  který  na  sebe  váže  mastné 
kyseliny, bilirubin, hormony, vitamíny, vápník, hořčík a léčiva.
Hyperalbuminemie je způsobená dehydratací organismu.
Hypoalbuminemie můze být způsobena poruchou syntézy v játrech, např. 
při  proteinové  podvýživě  nebo  při  onemocnění  jater  (jaterní  cirhóza), 
zvýšeném katabolismu v důsledku poškození tkáně nebo zánětu. Množství 
albuminu  klesá  také  při  zvýšené  ztrátě  proteinů,  jako  při  nefrotickém 
syndromu, exsudativních enteropatiích či popáleninách.

PRINCIP TESTU
Bromkrezolová zeleň vytváří  v kyselém prostředí s albuminem barevný 
komplex,  jehož  absorbance  je  přímo  úměrná   koncentraci  albuminu ve 
vzorku.  Barevná intenzita  komplexu  je  měřena  při  630nm a  je  úměrná 
koncentraci albuminu ve vzorku

REAGENCIE

Skladování a stabilita
jednosložková reagencie R1, obsah 2 x 40 ml
Neotevřená reagencie uchovávaná při 2-8°C je stabilní do data uvedeného 
na obalu reagencie Po otevření je reagencie stabilní 11týdnů při  teplotě 
2-10°C.

Koncentrace reagencie v testu
Sukcinátový pufr 100 mmol/l
Bromkrezolová zeleň 0.27 mmol/l

Bezpečnostní opatření a upozornění
• Jen pro diagnostické použití IN-VITRO.
• Reagencie je připravena k použití.
• Reagencie obsahuje 0,09% azidu sodného.

S veškerým odpadním materiálem zacházejte v souladu s místními 
předpisy.

VZOREK
Sérum bez hemolýzy.
Sérum okamžitě oddělte od buněk. Oddělené sérum je stabilní  3 dny při  
2-8°C nebo 6 měsíců při -20°C.
Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky.

POPIS REAGENCIE
Reagencie  je  určena  k  použití  v  automatickém  analyzátoru  Mindray 
BS-400
Jednosložková reagencie R1.
Pro reagenční blank je doporučená destilovaná voda.

REFERENČNÍ HODNOTY

Sérum g/dl g/l

Děti 0 – 4 dny 2,8 – 4,4 28 – 44

4dny – 4 roky 3,8 – 5,4 38 – 54

Dospělí 3,5 – 5,2 35 – 52

Dospělí  > 60 let 3,2 – 4,6 32 – 46

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: 0,19 g/dl.
• Linearita: až do 8 g/dl (80 g/l). V případě vyšší koncentrace 

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

• Interferující látky
         Hemoglobin < 3.75 g/dl, 
         askorbát <62 mg/l,
         bilirubin <20 mg/dl
         triglyceridy <500 mg/dl 
         V udané koncentraci s testem neinterferují.



• Přesnost

Opakovatelnost v rámci cyklu
n=20

Průměr
[g/dl]

SD
[g/dl]

CV
[%]

Level 1
Level 2

2,14
5,73

0,02
0,04

1,03
0,73

Reprodukovatelnost 
n=56

Průměr
[g/dl]

SD
[g/dl]

CV
[%]

Level 1
Level 2

4,054
2,795

0,039
0,036

0,970
1,305

• Porovnání metody
Porovnání reagencie CORMAY  na analyzátoru Mindray BS-400(y)  se 
stanovením  na analyzátoru OLYMPUS (x). S použitím 40 vzorků.
Výsledky:
y = 0,9557 x + 0,351 g/dl;
R= 0,9864 (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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