
Kat. č. 9-437

OS CRP ULTRA

POUŽITÍ
Imuno-turbidimetrický test na stanovení množství crp v lidském séru nebo 
krevní plazmě na automatických analyzátorech Olympus AU400/640.  Jen 
pro diagnostické použití IN-VITRO.

ÚVOD
CRP je protein akutní fáze jehož koncentrace se zvyšuje při probíhajícím 
zánětu,  především bakteriálních infekci.  CRP je používán jako indikátor 
zánětu a bakteriální infekce.

PRINCIP TESTU
Na CRP se naváže anti-CRP protilátka s navázanými latexovými částicemi, 
dojde  k  aglutinaci.  Množství  aglutinovaných  částic  je  úměrno  změne 
absorbance při 572 nm. Tato změna je úměrná množství CRP ve vzorku. 

REAGENCIE

Skladování a stabilita
reagencie R1,  obsah 2 x 41 ml
reagencie R2,  obsah 2 x 41 ml
Neotevřená reagencie uchovávaná při 2-8°C je stabilní do data uvedeného 
na obalu reagencie Po otevření je reagencie stabilní 12 týdnů při teplotě 2-
10°C. Chraňte před světlem.

Koncentrace reagencie v testu
Suspenze latexových částic s protilátkami 0,2 w/v%
glycínový pufr (ph 7,0)

Bezpečnostní opatření a upozornění
• Jen pro diagnostické použití IN-VITRO.
• Po změření vzorků by měly být reagencie zašroubovány.
• 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, EDTA nebo heparizovaná plazma. 
Sérum okamžitě oddělte od buněk. Vzorky chraňte před světlem.
Oddělené sérum je stabilní  3 měsíce při -20°C.
Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky.

POPIS REAGENCIE
Reagencie  je  určena  k  použití  v  automatickém  analyzátoru  Olympus 
AU400/640.
Dvousložková reagencie (R1,R2).
Pro reagenční blank je doporučeno 0,9% NaCl.

REFERENČNÍ HODNOTY

Sérum/plazma < 1 mg/dl

Referenční hodnoty se mohou lišit v závislosti na zeměpisné poloze

APLIKACE
Parametry nastavení:

KALIBRACE
Pro kalibraci použijte CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS  
(Kat. č. 4-276). Kalibraci provádějte každých 12 týdnů nebo při 
změně čísla šarže reagencie.
Kalibrační podmínky, nastavení na analyzátoru:

# - nastavitelné uživatelem
* - hodnota koncentrace kalibrátoru
** - Fyziologický roztok musí být použitý jako kalibrátor 1

KONTROLA KVALITY
Pro interní kontrolu kvality  lze použít kontrolu CORMAY 
IMMUNO-CONTROL I (Kat. č. 4-288)  každý den, kdy se testují 
vzorky a po každé kalibraci.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI  SOUPRAVY
Uvedené údaje představují charakteristiku reagencie získané 
měřením na automatickém analyzátoru  AU400 HITACHI 917. 
Údaje získané ve vaší laboratoři se mohou lišit.

• Citlivost: 0,03 mg/dl
• Linearita: až do 34 mg/dl. V případě vyšší koncentrace nařeďte 

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

• Interferující látky



         Hemoglobin < 500 mg/dl, 
         askorbát < 62 mg/l,
         bilirubin < 30 mg/dl,
         intralipid < 5%,
         RF < 30 U/ml,
         V udané koncentraci s testem neinterferují.

• Přesnost

Opakovatelnost v rámci cyklu
n=20

Průměr
[mg/dl]

SD
[mg/dl]

CV
[%]

Level 1
Level 2

0,39
17,83

0,004
0,168

1,05
0,94

Reprodukovatelnost 
n=80

Průměr
[mg/dl]

SD
[mg/dl]

CV
[%]

Level 1
Level 2

1,01
2,42

0,08
0,14

8,32
5,67

• Porovnání metody
Porovnání reagencie CORMAY(y)  se stanovením  na jiné komerčně 
dostupné reagencii (x). S použitím 98 vzorků.
Výsledky:
y = 1,0372 x - 1,3673 mg/l;
R= 0,9963 (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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